
Beleidsplan Stichting de Gelukszoekers  
Stichting de Gelukszoekers stelt zich ten doel:  
Stichting de Gelukzoekers is per 14 augustus 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder Kamer 
van Koophandel nummer 63919168 en is opgericht door Teun Castelein. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft ten 
doel: 
- het kunstproject (Rederij Lampedusa) te (doen) realiseren door, door vluchtelingen gebruikte boten, die achtergelaten zijn op 
het eiland Lampedusa, te hergebruiken; 
- het onder de aandacht brengen van de vluchtelingenproblematiek – in de ruimste zin van het woord; 
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
- het (doen) inzetten van vluchtelingenboten voor nautische, culturele en sociale doeleinden, waarbij een plaats wordt ingericht 
voor vluchtelingen; 
- Het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten; 
Het RSIN-nummer is 855453199.  
 

Adres 
Het vestigingsadres is: Noordeinde 52, 1141 AN Monnickendam 
Het postadres is: Levantkade 50, 1019BG Amsterdam 
Ons ligplaats is: Dijksgracht 6, 1019BS Amsterdam 
 

Activiteiten  
De Stichting heeft sinds haar oprichting een tweeledig doel. Enerzijds om het onderwerp migratie op de agenda te zetten en 
houden, anderzijds om door middel van de rederij een bijdrage te leveren aan het integratieproces van haar team dat 
grotendeels bestaat uit vluchtelingen met verschillende nationaliteiten. Daarnaast ziet de Stichting een belangrijke culturele en 
historische waarde in het behoud van de twee vluchtelingenboten waaruit de vloot bestaat. Deze boten worden normaal 
gesproken vernietigd door de Italiaanse autoriteiten, maar hebben nu een tweede leven gekregen. Sinds de oprichting in 2015 
heeft de Stichting met de drie boten gevaren met vele geïnteresseerden aan boord. 
 

Bestuur en beloningsbeleid  
Het bestuur bestaat uit minimaal vier bestuursleden en bestaat thans uit:  
- de heer Teun Castelein (voorzitter) 
- de heer Mohammad Al Masri (bestuurslid) 
- Mevrouw Ellen Verkooijen  (penningmeester) 
- mevrouw Fleur Bakker (bestuurslid)  
De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen voor haar werkzaamheden geen vergoeding.  
 

Financiën  
Rederij Lampedusa heeft drie inkomstenstromen: Kaartverkoop, donaties en fondsen. De doelstelling is om de komende jaren 
de inkomsten door kaartverkoop te laten stijgen waardoor inkomsten van fondsen kunnen afnemen. In 2023 zullen nog 
fondsen nodig zijn om de nieuwe vorm van Rederij Lampedusa op te zetten, nieuwe bemanningsleden te werven en op te leiden 
en de activiteiten van de Rederij bekend te maken bij het publiek. Dit geld zal gebruikt worden om de organisatie verder op te 
bouwen, te investeren in marketing en communicatie. 
De stichting heeft geen vaste werknemers in dienst. Zij werkt uitsluitend met zzp'ers die hun eigen tarieven hanteren en 
vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding krijgen. 
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