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Van Lanschot Kempen streeft ernaar langjarige relaties aan  
te gaan, zowel met klanten, medewerkers en aandeelhouders als 
met de maatschappij waarin zij opereert. We realiseren ons dat 
we zonder deze langjarige relaties niet zouden kunnen bestaan. 

Om wat terug te geven aan de maatschappij waaruit we 
voort komen, is begin 2016 de Stichting Van Lanschot Kempen 
Foundation (hierna ‘Foundation’) opgericht. De Foundation 
richt zich op vier specifieke thema’s, die niet alleen goed bij  
Van Lanschot Kempen passen, maar die tevens essentieel zijn 
voor een stabiele en gezonde samenleving. 

Financiële educatie 
Een van de kenmerken van deze tijd is dat mensen steeds vaker 
en steeds vroeger in hun leven belangrijke beslissingen zelfstandig 
moeten nemen. Voorbeelden zijn keuzes rondom opleiding, 
werk, pensioen, verzekeringen of hypotheek. Omdat we weten 
dat de juiste kennis, een specifiek talent of een ondernemende 
geest de kans op het maken van de juiste keuzes vergroot, zetten 
we ons graag in om deze drie ‘succesdrivers’ bij anderen te 
ontwikkelen. Zowel onze medewerkers alsook onze klanten 
hebben op deze terreinen veel te bieden en te delen.

Kunst & cultuur 
We ondersteunen al vele jaren kunst, kunstenaars en musea en 
dragen daarmee bij aan het behoud en de opbouw van ons 
culturele erfgoed. Zeker nu de kunstsector voor steeds grotere 
uitdagingen komt te staan, is dit een logisch thema voor de 
Foundation. Er moeten nieuwe financieringsmodellen en samen
werkingsvormen gezocht worden. Daar dragen wij samen met 
onze klanten graag aan bij. 

Gezondheid
De gezondheidszorg wordt steeds meer een maatschappelijk 
probleem. Goededoelenorganisaties spelen een belangrijke rol 
in de gezondheidszorg en 5% van de Nederlandse bevolking zet 
zich regelmatig in als vrijwilliger in die sector. Gezondheid is 
zodoende een passend thema voor de Foundation, ook omdat 
we een groot netwerk en veel expertise in de sector hebben.

Sociale cohesie door sport
Sport vormt een belangrijke factor voor de gezondheid van onze 
samenleving, zowel uit fysiek als mentaal oogpunt. Daarnaast is 
sport verbindend. Het kan bijdragen aan de sociale interactie tussen 
verschillende bevolkingslagen en groepen: jongeren en ouderen, 
arm en rijk. Daarom hebben we sport als vierde thema gekozen. 

Verslag Raad van Toezicht
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Van Lanschot Kempen voelt zich nauw verbonden bij deze thema’s. 
Daarom heeft de Raad van Toezicht (hierna ‘RvT’) van de 
Foundation deze in 2016 met enthousiasme omarmd. 

De RvT is positief over de wijze waarop het Bestuur van de 
Foundation de eerste stappen naar het bouwen van een vol waar
dige stichting heeft gezet en heeft het volste vertrouwen dat de 
Foundation een actieve bijdrage zal leveren aan een stabiele en 
gezonde samenleving.

Samenstelling en werkwijze van de RvT
De RvT bestaat uit ten minste drie leden van de Executive Board 
van Van Lanschot Kempen, maar niet het lid dat voorzitter van 
de Foundation is. De RvT is verant woordelijk voor de benoeming 
van en het toezicht op het bestuur van de Foundation. De RvT 
bestaat momenteel uit de voltallige Executive Board van F. van 
Lanschot Bankiers N.V., uitgezonderd Richard Bruens, want hij is 
voorzitter van het bestuur van de Foundation. De samenstelling 
van de RvT is per 31 december 2016 als volgt:
– Karl Guha
– Constant Korthout
– Arjan Huisman
– Paul Gerla
– Joof Verhees

In 2016 heeft de RvT twee keer vergaderd om invulling te geven 
aan haar toezichthoudende rol op de uitvoering van het beleid. 



Van Lanschot Kempen streeft ernaar een langjarige relatie  
aan te gaan met de maatschappij waarin zij ope r eert. Vanuit 
die gedachte is de Foundation op 18 april 2016 opgericht.  
De Foundation is gevestigd in Amsterdam en is bij de 
Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (‘ANBI’).

Onze missie is het initiëren en bevorderen van maatschappelijke 
projecten voor volgende generaties en voor een betere wereld. 
Dit wil de Foundation bereiken door de inzet van zowel haar eigen 
financiële middelen als de kennis en (werk)tijd van medewerkers 
van Van Lanschot Kempen en de kennis/netwerken van klanten 
van Van Lanschot Kempen. De Foundation richt zich op de 
volgende maatschappelijke thema’s:
– (financiële) educatie en talentontwikkeling;
– kunst & cultuur;
– gezondheid;
– sociale cohesie via sport.

Daarnaast kunnen medewerkers van Van Lanschot Kempen die 
privé actief betrokken zijn bij een goed doel (als vrijwilliger of 
bestuurder) een aanvraag indienen bij de Foundation voor een 
financiële ondersteuning van dat goede doel.  

De Foundation richt zich op Nederland en hanteert als uitgangs
punt dat (financiële) ondersteuning door de Foundation gepaard 
moet gaan met inzet van medewerkers van Van Lanschot Kempen. 
Sponsorprojecten maken geen deel uit van de Foundation. De 
Foundation verstrekt geen donaties aan projecten, organisaties of 
individuen die actief zijn buiten Nederland of aan activiteiten die 
gekoppeld zijn aan religie.

Governance
Het dagelijks bestuur van de Foundation bestaat naast de voorzitter 
uit minstens vijf medewerkers van Van Lanschot Kempen. Het 
bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar en beslist volledig 
zelfstandig en onafhankelijk over donatie en projectaanvragen. 
Er wordt daarbij gekeken of de donatie of projectaanvraag past 
bij de statutaire doelstelling van de Foundation. Eventueel kan 
het bestuur geadviseerd worden door de werkgroepen van de 
Foundation. Het bestuur heeft in 2016 zes keer vergaderd.  

Bestuursverslag
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Het bestuur bestond op 31 december 2016 uit zes leden: 
– Richard Bruens (voorzitter)
– Thijs Verburg (penningmeester)
– Lukas Koppens (secretaris)
– Jorik van den Bos
–  Marieke de Leede (teruggetreden per februari 2017 en  

haar plaats is per februari 2017 ingevuld door Maaike van 
WissenBuwalda)

– Sander Boleij

De bestuursleden zijn niet in loondienst van de Foundation en 
ontvangen geen vergoeding van de Foundation. Wel kunnen 
eventuele reële onkosten gedeclareerd worden. Dit is in 2016 
niet gebeurd.

Naast het bestuur is er een toezichthoudend orgaan (RvT). 

Activiteiten 2016
De Foundation is in 2016 opgericht om de al bestaande maat
schappelijke projecten van Van Lanschot Kempen te combineren, 
verder uit te bouwen en te professionaliseren. In 2016 heeft er een 
variëteit aan activiteiten plaatsgevonden. Per 1 januari 2017 is de 
Foundation ook financieel en operationeel actief. De activi teiten 
in 2016 zijn gedurende het hele jaar direct vanuit Van Lanschot 
Kempen zelf georganiseerd en gefinancierd. Om deze reden 
staan alle cijfers in dit jaarverslag voor 2016 op nul. Ter achter
grond informatie: de lasten van de gesteunde activiteiten in 2016 
bedroegen circa € 72.000.

De volgende activiteiten zijn in 2016 onder meer ondersteund:
– Baas van morgen;
– Bizwiz;
– Scholenstrijd;
– Bank voor de Klas;
– Mentorprogramma van Giving Back;
– Olympische sportdag;
– Nieuwe Poort straatvoetbal.
 
Financieel beleid en financiële resultaten
De financiële middelen van de Foundation worden verkregen uit 
giften, donaties, subsidies, legaten (deze worden door erfstelling 
verkregen) en door andere baten. Een tussentijdse vermogens
positie wordt liquide aangehouden op een bankrekening bij  
Van Lanschot. Een eventueel overschot op een jaarlijkse begroting 
zal worden toegevoegd aan het budget van het daaropvolgend 
boekjaar. 

Communicatie met belanghebbenden 
In het bestuur van de Foundation is één lid specifiek verant
woordelijk voor de communicatie met alle belanghebbenden. 
De belangrijkste belanghebbenden van de Foundation zijn de 
donateurs, medewerkers en de goede doelen. Wij communiceren 
regelmatig met hen via berichten over onze activiteiten (zowel 
intern via intranet als extern via de website van Van Lanschot 
Kempen) en door middel van het jaarverslag.

Vooruitzichten 
De Foundation wil zich in de komende jaren nadrukkelijk profileren 
onder medewerkers en klanten van Van Lanschot Kempen en 
overige belang hebbenden om de bijdrage die Van Lanschot 
Kempen, via deze Foundation, aan de maatschappij levert verder 
te vergroten. Daarbij richt de Foundation zich in de komende 
jaren in toenemende mate op het binnenhalen van baten uit 
giften van particulieren, mede werkers, bedrijven et cetera. 

Concluderend
2016 was een opstartjaar voor de Foundation. We kijken ernaar 
uit om ons in 2017 volledig te kunnen richten op het ondersteunen 
van projecten en activiteiten die aansluiten bij de gekozen thema’s. 
We hebben veel vertrouwen in de verdere ontwikkeling en 
professionalisering van de Foundation. 

    Richard Bruens 
     Voorzitter Stichting Van Lanschot 

Kempen Foundation
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Bank voor de klas
Van 14 maart tot 19 maart 2016 vond in Nederland de jaarlijkse 
Week van het geld plaats. Zo’n 80 collega’s van Van Lanschot 
Kempen gaven die week samen ongeveer 100 gastlessen aan 
kinderen in het basisonderwijs. 

Deze gastlessen, beter bekend als ‘Bank voor de Klas’, zijn een 
initiatief van de gezamenlijke Nederlandse banken. Het doel van 
de lessen is financiële educatie. 

Tijdens de lessen leerden basisschoolkinderen door het spelen 
van de CashQuiz van alles over verstandig omgaan met geld.  
De CashQuiz is een interactief kennisspel met praktische vragen 
zoals ‘Wat is een bankpas?’ en ‘Wat is een bank eigenlijk? Via het 
spel wordt kinderen geleerd dat het verstandig is hun koop wensen 
op hun budget af te stemmen, dat reclame erop gericht is hun 
koopwensen te beïnvloeden en dat prijsvergelijken vaak loont. 
Ook leren de kinderen hoe zij hun spaardoel kunnen bereiken, 
wat de gevolgen zijn van geld lenen en wat rente nu precies is. 

Scholenstrijd
Sinds 2015 neemt Van Lanschot Kempen deel aan Scholenstrijd, 
een online beleggingsspel van IEX.nl. Dit beleggingsspel geeft 
scholieren de mogelijkheid om kennis te maken met de wereld 
van beleggen. Als sponsor van Scholenstrijd verzorgen wij de 
masterclass voor het winnende team.

Op vrijdag 1 juli ontvingen wij een klas van het Carmel College 
Salland op ons kantoor aan de Zuidas. Na een lunch met uitzicht 
over Amsterdam kregen de leerlingen allerlei vragen voorgelegd 
waarbij ze werden uitgedaagd om te denken als belegger. De vragen 
varieerden van relatief simpele vragen (Geeft de overheid aandelen 
of obligaties uit?) tot redelijk ingewikkelde vragen, bijvoorbeeld 
over Facebook en hun aankoop van WhatsApp. Deze middag was 
bedoeld om de leerlingen in de praktijk te laten ervaren welke 
dilemma’s er op een vermogensbeheerder af komen en hoe wij 
proberen tot het beste resultaat te komen. 

Terugblik op enkele 
activiteiten in 2016
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Samen met mijn collega Michael Koop heb ik nu een aantal 
activiteiten van de Foundation mogen begeleiden. Bijvoorbeeld 
‘Baas van Morgen’, waarbij er één of twee kinderen voor een 
dag op de stoel van onze directie komen zitten en een concrete 
opdracht uitvoeren. En ‘Bliksemstage’, waarbij er een hele klas 
langskomt om een ‘kijkje in de keuken’ te nemen. Wij laten ze 
niet alleen zien wat wijzelf de hele dag doen, maar nemen ze 
dan ook mee naar de dealingroom, onze IT afdeling, de 
postkamer en de keukens waar de cateringmedewerkers de 
lunch voorbereiden. 

Tijdens zo’n dag leggen wij de kinderen spelenderwijs uit wat 
een asset manager als Kempen nu precies doet. In onze 
presentatie gebruiken wij artiesten als aandelen. In welke 
artiest zou jij investeren en in welke niet? Waarom wil je 
precies die artiest kopen? Op die manier laten we de kinderen 
kennismaken met beleggen. En met succes, want de kinderen 
zijn na een dag bij ons erg enthousiast!

Ik heb voorafgaand aan mijn studie Financial Management, 
Pedagogiek gestudeerd. Tijdens mijn studie Pedagogiek heb ik 
veel gewerkt met kinderen. Kinderen iets leren is leuk omdat je 
er zoveel voor terugkrijgt. Je ziet direct resultaat en kinderen 
zijn dankbaar voor dat wat ze geleerd hebben. Het contact met 
deze kinderen betekent dat ik buiten mijn gebruikelijke omgeving 
van hoogopgeleide 20- tot 30-jarigen stap en ontdek in wat 
voor omgeving deze kinderen leven. 

De financiële wereld toegankelijker maken

Ikzelf ben pas een aantal jaren geleden naar Nederland 
gekomen, ik heb Nederlands geleerd en heb nu een baan 
die ik ontzettend leuk vind. Ik vind het belangrijk om ze 
mee te geven dat ze net als ik ook hier kunnen werken en 
veel kunnen bereiken. 

Valeria Dinershteyn 
Responsible Investment Analyst 
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Financiële positie Stichting 
Van Lanschot Kempen Foundation  



Balans per 31 december 20161

In € 31/12/2016 31/12/2015

Activa

Vorderingen en overlopende activa 0

Liquide middelen 0

0

Passiva

Reserves

Continuïteitsreserve 0

Algemene reserve 0

Kortlopende schulden en activa 0

0
  
1  De Foundation, opgericht in 2016, is per 1 januari 2017 daadwerkelijk financieel en operationeel actief. Hierdoor zijn de activiteiten over 2016 gedurende het hele jaar direct vanuit 

Van Lanschot Kempen zelf georganiseerd en gefinancierd. Om deze reden staan alle cijfers in dit jaarverslag voor 2016 op nul. In 2015 bestond de Foundation nog niet en zijn er geen 

cijfers beschikbaar.
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Staat van baten en lasten per  
31 december 2016

In € Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Baten 

Baten uit eigen fondswerving 0

Baten uit gezamelijke acties 0

Baten uit acties van derden 0

Subsidies van overheden 0

Rentebaten en baten uit beleggingen 0

Overige baten 0

Som der baten 0

Lasten 

Besteed aan doelstellingen

Verstrekte steun financiele educatie 0

Verstrekte steun kunst & Cultuur 0

Verstrekte steun gezondheid 0

Verstrekte steun sociale cohesie door sport 0

Verstrekte steun commissie goede doelen 0

Verstrekte steun overig 0

Werving baten

Wervingskosten 0

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 0

Som der lasten 0

Saldo van baten en lasten 0

Bestemming Saldo 2016 

Toevoeging/onttrekking aan

Continuïteitsreserve 0

Algemene reserve 0
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
De jaarrekening van de Foundation is opgesteld overeenkomstig 
de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen. Hierbij is de 
uitgebreidheid van de verslaggeving afgestemd op de complexiteit 
van de Foundation. De activa en passiva worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde tenzij anders vermeld. Alle activa zijn 
besteed in overeenstemming met het doel van de Foundation. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 
deze betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten of 
uitgaven hebben geleid. De jaarrekening wordt gepresenteerd in 
euro’s, de functionele valuta van de Foundation. Jaarlijks wordt 
door het bestuur het besteedbaar budget vastgesteld voor het 
lopende jaar.

Toelichting op de balans
Gegeven dat er in 2016 geen gelden door en/of via de 
Foundation zijn betaald of ontvangen, is er geen verdere 
toelichting op de balans opgenomen.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Gegeven dat er in 2016 geen gelden door en/of via de Foundation 
zijn betaald of ontvangen, is er geen verdere toelichting op de 
staat van baten en lasten opgenomen. Ter achter  grondinformatie: 
de lasten van de gesteunde activiteiten in 2016 bedroegen circa  
€ 72.000.

Algemene toelichting 
op de financiële 
positie en financiële 
resultaten
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Ik ben namens de Foundation betrokken bij veel initiatieven. In 
vogelvlucht zijn dat Sollicitatietraining (van Jinc, bedoeld voor 
3VMBO), ‘BizWiz’ (een beleggingsspel voor 3HAVO/VWO  
van Jong Ondernemen), de Olympische Sportdag voor het basis 
 onderwijs in het Olympisch Stadion in Amsterdam (via Jeugdsport
fonds Amsterdam) en een voet balclinic voor Stichting Bijzonder 
Gewoon in samen werking met FC Den Bosch. 

Daarnaast ben ik namens de Foundation lid van de projectgroep 
die jaarlijks in de ‘Week van het Geld’ het project ‘Bank voor de 
Klas’ organiseert en uiteraard geef ik in die week ook gastlessen. 
Ten slotte organiseer ik zo hier en daar nog activiteiten waaraan ik 
zelf niet actief deelneem. 

De projecten en initiatieven van de Foundation zijn mooie 
gelegenheden om collega’s te leren kennen die je anders nooit was 
tegengekomen. Er zijn veel collega’s die zich belangeloos inzetten 
voor anderen die misschien minder kansen hebben gekregen 
dan wij. Dat schept een band en zorgt ervoor dat ik me meer 
betrokken voel bij mijn werkgever. 

Voor mij zijn er veel redenen om dit te doen, beschouw het 
maar als mijn passie. Natuurlijk is het ook gewoon leuk. Maar  
het besef dat de kans bestaat dat je misschien iets wezenlijk hebt 
veranderd voor een ander, is voor mij al voldoende motivatie. 
Mijn eigen kinderen krijgen kansen die ik anderen ook gun. 

Daarnaast is het ook een verrijking voor mezelf. Ik doe 
vaardig heden op en ik kom in contact met stichtingen, scholen, 
leraren en kinderen die vaak afkomstig zijn uit achterstands
wijken. Daar zou ik normaal gesproken niet zo gemakkelijk 
mee in contact komen. Dus heb ik een leuke tijd, leer het 
nodige en krijg er nog een voldaan gevoel van ook. Kan het 
nog beter?

Patrick Koolen 
Medewerker Effecten Support 

Wezenlijk iets veranderen voor een ander
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De Foundation heeft geen personeel in dienst. De werk
zaamheden van de Foundation worden uitgevoerd door 
medewerkers in dienst van F. van Lanschot Bankiers N.V.  
en Kempen & Co N.V. Beide partijen dragen de kosten voor 
huisvesting en IT op eigen rekening. Per 3 juni 2016 heeft 
de Belastingdienst de Foundation aangewezen als Algemeen 
Nut Beogende Instelling, zoals beschreven in artikel 6.33 
Wet IB 2001.

Na balansdatum hebben zich geen significante gebeurtenissen 
voorgedaan die invloed hebben op de jaarrekening 2016, of 
die additionele toelichting in de jaarrekening vereisen.

Amsterdam, 27 juni 2017

Richard Bruens     
Thijs Verburg
Lukas Koppens      
Jorik van den Bos
Maaike van WissenBuwalda     
Sander Boleij 

Overige informatie
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De Foundation levert een actieve 
bijdrage aan een stabiele samenleving



Het jaarverslag 2016 van de Stichting Van Lanschot Kempen 
Foundation is een uitgave van de Stichting Van Lanschot 
Kempen Foundation in samenwerking met Communicatie 
van F. van Lanschot Bankiers N.V. De uitgave is bestemd 
voor intern en extern gebruik.

Vormgeving
Capital Advertising

Fotografie
Jan Willem Scholten

De Stichting Van Lanschot Kempen Foundation is door de 
Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI).

RSIN: 856295693

corporate.vanlanschot.nl/vlkf

F. van Lanschot Bankiers N.V.
Hooge Steenweg 29
5211 JN ’sHertogenbosch
Postbus 1021
5200 HC ‘sHertogenbosch
vlkf.communicatie@vanlanschot.com

Juni 2017

Colofon
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