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De doelstelling, doelgroep en te verrichten werkzaamheden van Learn for Life 

Stichting Learn for Life is een platform voor mensen met een passie voor leven lang ontwikkelen/leren en de 

educatie van volwassenen vanuit verschillende perspectieven met de nadruk op non-formeel leren. 

Stichting Learn for Life werkt eraan dat Nederland op het gebied van leven lang ontwikkelen in Europa een 

actieve rol speelt.  

 

Daarbij richt zii zich specifiek op volwassenen voor wie leren niet vanzelfsprekend gaat of met een grote 

afstand tot leren of tot de arbeidsmarkt. Wij richten ons daarnaast op professionals uit de volwassenenedu-

catie en op beleidsmakers van zowel de ministeries als van gemeenten. 

 

Wij organiseren kennissessies en dragen bij aan symposia. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: het Festival 

van het Leren en de organisatie van een discussiebijeenkomst over de Individuele leerrekening voor burgers.  

Ook ondersteunen en ontwikkelen wij projecten en initiatieven rond non-formeel leren.  Soms treden wij dan 

op als aanvrager van Europese Erasmus+-subsidies binnen de volwasseneneducatie.  

Voorbeelden hiervan zijn het GIRA-project dat zich richt op de (her-)ontwikkeling van plattelandsgebieden 

waar essentiële voorzieningen dreigen te verdwijnen en het project Learning cities, een wereldwijd UNESCO- 

initiatief. Met UNESCO Nederland maken wij zichtbaar hoe steden binnen Nederland en in Europa non-

formeel leren binnen hun stad vormgeven. 

 

Voorop staat dat wij mensen, organisaties en initiatieven op het terrein van non-formeel leren verbinden en 

helpen ontwikkelen. 

 

De wijze van verwerving van inkomsten 

Inkomsten verwerft Stichting Learn for Life door  

• Organisatiekosten in rekening te brengen wanneer de Stichting optreedt als subsidie-aanvragende partij 
voor derden. 

• Incidentele activteitensubsidies of vergoedingen voor het uitvoeren van kennissessies. 
• Contributies van deelnemers aan een door Learn for Life op te zetten community. 
• Donaties en legaten. 

Alle activiteiten worden zonder winstoogmerk uitgevoerd. De bestuursleden zijn allen als vrijwilliger 

werkzaam zonder hiervoor een beloning van Stichting Learn for Life te ontvangen. 
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Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 

Inkomsten en het vermogen van de Stichting worden ingezet om de doelstellingen en activiteiten te 

realiseren. Jaarlijks stelt het bestuur een Financieel verslag vast, waarin verantwoording wordt afgelegd over 

de ontvangsten en uitgaven en de besteding van middelen. 

Het bestuur streeft ernaar voldoende vermogen te genereren en te behouden om in elk geval de meerjarige 

verantwoordelijkheid voor activiteiten en projecten zeker te stellen. 

Op verzoek is het meest recent goedgekeurde Financieel verslag op te vragen bij de penningmeester. 

 

Contactgegevens van de Stichting Learn for Life  

www.learn-for-life.nl  

Bezoekadres: 

Bemuurde Weerd O.Z. 12 

3514 AN  UTRECHT 

 

Postadres: 

Fontanalaan 2 

5624 KP  EINDHOVEN 

 

Mailadres: info@lflplatform.net  

facturen@lflplatform.net  

KvK-registratie: 816175330 

 

 

 

 

 

 


