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1. Voorwoord 

Het doet ons goed om het eerste jaarverslag van Stichting Lux te kunnen presenteren. Gelet op 

de zeer beperkte schaal waarop activiteiten door Stichting Lux in 2021 zijn ontplooid ligt de 

nadruk in dit jaarverslag vooral op de oprichting ervan en de plannen die er voor de toekomst 

zijn.  

De stichting heeft ten doel het gesprek over zingeving en persoonlijke ontwikkeling bevorderen, 

waarbij verbinding wordt gezocht met filosofie en kunst, alsmede al hetgeen met vorenstaande 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Wij spreken 

daarom de hoop uit dat Stichting Lux in 2022 in toenemende mate haar doelstelling te 

verwezenlijken. 

 

Het bestuur van Stichting Lux 

  



2. Activiteiten in 2021 

 

In het boekjaar 2021 is de Stichting Lux opgericht op 17 mei 2021. Tegelijkertijd is de 

stichting ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  

Nadien zijn vanuit de Stichting geen nadere activiteiten georganiseerd. Dat heeft enerzijds te 

maken met de gevolgen en beperkingen van de Coronapandemie die het organiseren van 

fysieke activiteiten in de vorm van lezingen en workshops bemoeilijkte. Anderzijds is het 

bestuur werkzaam geweest met het verzelfstandigen van de stichting ten opzichte van de 

activiteiten die het bestaande platform Lux Den Haag tot nu toe organiseerde.  

  



3. Toekomst 

Met de verzelfstandiging van Stichting Lux ten opzichte van de activiteiten van Pioniersplek Lux die 

begin 2022 heeft plaatsgevonden is ook een start gemaakt met het ontplooien van eigen activiteiten 

door de Stichting Lux. Een belangrijk onderdeel van het programma zijn de zogenaamde Zeven 

wegen naar compassie, waarin sprekers uit maatschappij, bedrijfsleven en politiek zullen spreken 

over een zevental levensbeschouwelijke thema’s.  

De bedoeling is dat deze activiteiten in de komende tijd uitgebouwd zullen worden en dat Stichting 

Lux een vast onderdeel van het Haagse cultureel-maatschappelijke programma.  

  



4. Bestuur  

Het bestuur wordt vanaf 17 mei 2021 gevormd door de heer Bart Jan Peet, voorzitter en de heer 

Jacco Karens, secretaris-penningmeester. 

  



5. Financieel jaarverslag 

De Stichting Lux heeft in 2021 geen financiële activiteiten ontplooid en derhalve is ook geen 

financiële verantwoording toegevoegd. De enige inkomst en uitgave betrof een bedrag van 72,60 dat 

ontvangen is van Lux Den Haag en dat ingezet is om een factuur ten behoeve van de oprichting van 

de Stichting te voldoen. In 2022 is de aanvraag gestart om een eigen rekening te openen voor de 

Stichting Lux.  

 


