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Voor je ligt de nieuwsbrief mei 2022 van stichting Liox, wat leuk dat je de tijd neemt hem te
lezen. 

In deze editie:

Nieuws uit stichting Liox
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Onlangs maakten we al bekend dat we een mooi aantal studieplekken op twee fantastische
locaties, te weten Slot Zeist en het Bonnefantenmuseum in Maastricht, hebben gereserveerd. Na
een zeer enthousiaste reactie van de organisatoren en een overweldigend aantal aanmeldingen
hebben we nu echter nóg een aantal studieplekken weten te bemachtigen, en dat in het
prachtige Kasteel Wijchen. 

In het kasteel, gebouwd in de 14e eeuw en officieel erkend als Rijksmonument, bieden wij
daardoor op zowel 23 mei alsmede op 30 mei studieplekken aan. Reserveer snel voor een van
de beschikbare tijdsloten en laat je inspireren door wat het betoverende Gelderse Kasteel
Wijchen je te bieden heeft aan historie en kunst! 

Kortom: 
- de tijdsloten lopen op beide dagen van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur 
- per tijdslot zijn er 30 studieplaatsen beschikbaar
- op de studieplekken geldt een bibliotheekstilte, houdt hier rekening mee
- reserveren kan via onze website.

*Het is mogelijk om de gehele dag een studieplek te reserveren, boek hiervoor simpelweg beide
tijdsloten

Meld je gemakkelijk aan via onze website: https://stichtingliox.nl 

Graag tot ziens in Kasteel Wijchen!

NIEUW: Kasteel Wijchen

https://stichtingliox.nl/


Volg je ons al op social media? 

@stichtingliox
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Hoera, wij hebben fantastisch nieuws te melden: 

Stichting Liox is officieel aangemerkt als culturele ANBI instelling! 

Nu vraag je jezelf misschien af: maar wat is een culturele ANBI?

We're glad you asked. Om als culturele ANBI aangemerkt te

worden moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op

cultureel gebied. Dit is voor ons natuurlijk een prachtige mijlpaal,

waar we ontzettend blij mee zijn. Wederom mooi nieuws voor ons

als stichting en de zaken waar wij ons hard voor maken.

The future is exciting!

Goed nieuws

BERICHT VAN HET BESTUUR
Stichting Liox is geregistreerd als erkend leerbedrijf.

Lijkt het je leuk om stage te lopen bij Stichting Liox?  

Stuur dan jou CV en motivatie op naar info@stichtingliox.nl

STUDIEPLEKKEN IN HET
BONNEFANTENMUSEUM
OP 16 EN 23 MEI

STUDIEPLEKKEN IN
KASTEEL WIJCHEN OP
23 EN 30 MEI

A G E N D A

BINNENKORT MEER
INFORMATIE OVER DE
NIEUWE LOCATIE
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Bonnefantenmuseum

https://stichtingliox.nl/


Maandag 9 mei heb ik deelgenomen aan het studie evenement van Stichting Liox in slot Zeist. Ik
heb mij aangemeld voor het tijdslot van 09.00 tot 12.00 uur. Het was een enorm leuke en
interessante ervaring om te kunnen studeren op zo'n prachtige locatie. Het was makkelijk om te
bereiken met het openbaar vervoer, wat ik erg prettig vond. 

Het zou wel handig zijn als er de volgende keer een reminder wordt gestuurd voorafgaande aan
het studie evenement. Ik was het bijna vergeten en achteraf gezien had ik het niet willen
missen. 

De culturele setting was erg inspirerend en heeft een goede invloed gehad op het leren voor
mijn toets. Het was rustig, waardoor ik mij goed kon concentreren. Door alle andere studenten
voelde ik mij erg gemotiveerd omdat iedereen in de dezelfde flow zat. 

Ik ben op de hoogte gekomen van Stichting Liox door de flyer in mijn brievenbus. Ik ben blij dat
ik ben geweest en ik zou zeker nog een keer willen gaan. Echt een aanrader!!

Julia

21 jaar

Student Hogeschool Utrecht

Succes verhaal



Begin december 2021hebben we via ons Instagram-kanaal een post geplaatst omtrent
onze erkenning door het CBF. In deze post leggen we graag uit wat dat nou precies
inhoudt. 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving-Keur (tegenwoordig ‘Erkenning Goede Doelen’) is
een keurmerk dat wordt uitgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor
fondsenwervende instellingen in Nederland. Wij zijn enorm blij op te kunnen zeggen dat wij
dit keurmerk bezitten en officieel als erkend goed doel door het leven mogen. 

Om dit keurmerk te bemachtigen, werd onze instelling getoetst door een jury op een vijftal
onderdelen: 
-Bestuur
-Toezichthouder(s)
-Beleid- en geldwerving
-Verslaglegging van de activiteiten 

Gezien het feit dat stichting Liox de toetsing succesvol heeft doorstaan, zijn wij onderdeel
van het Register Goede Doelen. In dit register kan iedere belangstellende in een
oogopslag zien wat de instelling wil bereiken en hoe de instelling het verkregen geld wil
besteden. 

Kortom, om officieel erkend te worden als goed doel dient een instelling transparant te
zijn, waarbij de instelling de gemaakte belofte(s) dient na te komen en integer dient te
opereren. Op deze wijze garandeert het CBF een publieksvertrouwen en zorgt het ervoor
dat mensen met een gerust hart kunnen doneren aan Erkende Goede Doelen. 

Om deze redenen zijn wij als Stichting Liox trots op dit prachtige keurmerk en het feit dat
wij hierover beschikken!

CBF erkenning


