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1. Fonds Sluyterman van Loo 2022-2026 
Fonds Sluyterman van Loo | ouderenfonds | stimuleert het levensplezier van ouderen 
door kunst en verbinding  
 
Missie: het levensplezier van ouderen bevorderen door creatieve ontwikkeling en 
verbinding.  
 
Visie: het levensplezier van iedere oudere in Nederland groeit als ouderen zich creatief 
ontwikkelen en/of in verbinding zijn met anderen.  
 
Fonds Sluyterman van Loo is ervan overtuigd dat ontmoetingen, dialogen, educatie en 
kunstbeoefening zin en plezier geven aan het leven van ouderen. Ouderen (65+) doen 
nieuwe contacten op, maken kennis met nieuwe werelden en hebben vaak waardevolle 
gesprekken. 
 
Doelstelling: eind 2026 heeft ons fonds effectief en proactief bijgedragen aan het levens-
plezier van ouderen door kwalitatief hoogwaardige initiatieven te financieren voor kunst-
beoefening (creatieve ontwikkeling) en voor duurzame dialogen en ontmoetingen 
(verbinding).  

 
Figuur 1 Kunst op de buitenplaats Akerendam 

Om deze doelstelling te bereiken, is het streven dat eind 2026: 

 het fonds initiatieven/projecten voor verbinding en kunstbeoefening door 
ouderen van culturele, zorg- en welzijnsorganisaties heeft gefinancierd die het 
leven van ouderen (structureel) verrijken;  
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 er een sterk netwerk is, waar initiatiefnemers kennis kunnen delen, inspiratie 
kunnen opdoen, kennis ontwikkelen en gezamenlijk werken aan product-
ontwikkeling;  

 het signaleren en agenderen van levensplezier door verbinding en actieve 
kunstbeoefening door ouderen (en de structurele financiering daarvan) is 
gerealiseerd bij overheden, particulieren, fondsen, verzekeraars en het 
bedrijfsleven. 

Aanpak  
Fonds Sluyterman van Loo ondersteunt initiatieven/projecten van organisaties met geld 
en kennis. Het fonds financiert initiatieven voor creatieve ontwikkeling en verbinding via 
een snelloket, een doorlopende open aanvraagprocedure en via een ontwikkel-
programma:  

 een snelloket voor toekenningen tot € 3.000 aan (nieuwe) initiatieven/projecten 
van startende of kleine organisaties;  

 een open aanvraagprocedure voor toekenningen vanaf € 3.000 aan initiatieven/ 
projecten;  

 een ontwikkelprogramma met grotere toekenningen (vanaf circa € 35.000) aan 
initiatieven/projecten van groeiende organisaties die willen zorgen voor groei, 
schaling en kennisdeling. De focus van het toekenningsbeleid ligt op creatieve 
ontwikkeling: ouderen die de 
kans krijgen om kunst en 
cultuur te beoefenen. Het Lang 
Leve Kunst Fonds, een 
programma van Fonds 
Sluyterman van Loo en 
Stichting RCOAK, speelt daarin 
een grote rol. Daarnaast wil 
het fonds toekenningen doen 
in alle regio’s van Nederland 
en zorgen voor een spreiding 
van toekenningen. Dat bete-
kent dat de komende jaren er 
extra aandacht zal gaan naar 
initiatieven voor ouderen die 
plaatsvinden in de provincies 
Zeeland, Flevoland en een deel 
van Groningen en Limburg.  

  

Figuur 2 Kunstinitiatief gefinancierd door Fonds Sluyterman van Loo 
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Ook agendeert en signaleert Fonds Sluyterman van Loo trends en ontwikkelin-
gen en adresseert die bij overheden, particulieren, andere fondsen, bedrijven en 
verzekeraars. 
 
Het fonds werkt aan het versterken van het netwerk door alle relevante 
stakeholders en partijen met elkaar te verbinden door onderling contact te 
stimuleren tussen de organisaties en daarvoor bijeenkomsten te organiseren 
en faciliteren. Er komt ook een online spreekuur voor (nieuwe) aanvragers.  

 
Fonds Sluyterman van Loo geeft inzicht in de resultaten van de initiatieven door deze te 
publiceren. Ook werkt de organisatie mee aan onderzoek naar de impact van initiatieven, 
veelal in samenwerking met ZonMw en Leyden Academy. 
 
Naast deze toekenningen participeert het fonds in Samenwerkende Fondsen Cariben om 
initiatieven voor ouderen in het Caribisch deel van het koninkrijk te ondersteunen.  
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2. Buitenplaats Akerendam  
De buitenplaats Akerendam speelt een belangrijke rol in het werk van het fonds. Daar is 
immers het fonds gevestigd en op de buitenplaats vinden verschillende bijeenkomsten en 
activiteiten plaats die het levensplezier van ouderen bevorderen. 
 
Missie: de buitenplaats Akerendam in stand houden.  
 
Visie: de buitenplaats Akerendam inzetten voor huisvesting van het fonds (en eventuele 
partners), voor kennisdeling, kennisontwikkeling en inspiratiebijeenkomsten vanuit het 
fonds en voor (commerciële) verhuur. 
 
Doelstelling: eind 2026 verkeert de buitenplaats Akerendam in goede conditie en biedt een 
plek aan het fonds, partners en commerciële huurders én aan activiteiten en bijeen-
komsten die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van het fonds.  
 
Jaarlijks houdt FSvL een open tuindag in combinatie met open monumentendag. Ook wil 
Fonds Sluyterman van Loo een ouderenfestival (laten) organiseren, in combinatie met een 
open tuindag. Idealiter staat de komende jaren actieve kunstbeoefening centraal, zodat 
Akerendam ook een creatieve broedplaats wordt voor ouderen. De komende jaren staat 
verduurzaming van de buitenplaats ook op de agenda.   
 

 

Figuur 3 Het huis van de buitenplaats Akerendam 
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3. Organisatie  
De geformuleerde missie, visie en doelen van het fonds en de buitenplaats sluiten aan bij 
de statutaire doelstellingen1 van de stichting, maar krijgen een eigentijdse invulling. Dit 
past bij het gedachtegoed van de zusters Sluyterman van Loo, die in hun tijd ook wilden 
bijdragen aan het oplossen van een urgent probleem, namelijk de zorg voor en huisvesting 
van ouderen. Daarnaast wilden zij ervoor zorgen dat het cultureel erfgoed Akerendam blijft 
bestaan.  
 
De organisatie bestaat nu uit zeven medewerkers en een flexibele schil. Lonneke Regter is 
directeur van het fonds. Het College van Regenten bestaat uit zeven leden en Koeno 
Sluyterman van Loo is de voorzitter. De stichting gebruikt het rendement van de beleggin-
gen, de huurinkomsten van Nieuw Akerendam en Akerendam voor de realisatie van de 
doelstellingen (fonds en buitenplaats).  
 
In 2026 biedt het wooncomplex Nieuw Akerendam, gelegen naast de buitenplaats 
Akerendam, toekomstbestendige huisvesting van ouderen. De rol van Stichting 
Sluyterman van Loo daarbij is op dit moment ter nadere invulling. 
 

 

Figuur 4 Fonds Sluyterman van Loo: stimuleert het levensplezier van ouderen door kunst en verbinding 

 
1 Statutaire doelstellingen: de zorg voor en/of huisvesting van oudere personen en het verrichten van al 
hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; het instandhouden en dienstbaar maken 
van het op Akerendam staande huis, dat eenmaal het ouderlijk huis van de Stichtster is geweest en van het 
overige op het buitengoed Akerendam gestichte opstallen alsmede het daartoe behorend erf met tuin en 
vijver voor sociale, culturele of andere doeleinden, voor zover mogelijk ten behoeve van oudere personen. 


