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Voorwoord

In december 2017 bestond de Van Lanschot Kempen
Foundation (hierna ‘Foundation’) één jaar. Een heugelijk feit
en als bestuur kijken we met tevredenheid terug op 2017.
Een jaar waarin hard gewerkt is aan het uitbreiden en
uitvoeren van onze activiteiten en de interne profilering van
de Foundation. Veel collega’s hebben zich hiervoor ingezet
en wij zijn hen daar zeer dankbaar voor.
Wat maatschappelijke projecten en initiatieven aangaat, kent
Van Lanschot Kempen een lange traditie. De Foundation is
opgericht om deze bestaande projecten en initiatieven
verder uit te bouwen en te professionaliseren. Eind 2016
deed het bestuur een oproep aan alle collega’s om zich aan
te melden als ambassadeur. Deze oproep resulteerde in de
oprichting van zes werkgroepen: één voor elk van de vier
thema’s waar de Foundation zich voor inzet, één werkgroep
voor donatie-aanvragen en één werkgroep voor de com
municatie rondom de Foundation. Deze werkgroepen
hebben zich enorm ingezet. Dat merken we ook aan de
resultaten. In 2017 hebben meer collega's zich aangemeld
dan in 2016 voor activiteiten zoals ‘Bank voor de Klas’ en de
‘Olympische Sportweek’, en is er een aantal nieuwe
projecten gestart zoals ‘Cultuurkids’.
We hebben in 2017 hard gewerkt aan de bekendheid van
de Foundation. Een positief gevolg van deze toenemende
bekendheid is dat het budget is gegroeid, onder andere
door donaties van collega’s. Een ander mooi gevolg is dat
we steeds vaker verzoeken ontvangen van partijen die met
ons willen samenwerken. We kunnen niet op elk verzoek
ingaan, maar dit laat wel zien dat er volop groeimogelijk
heden zijn. Tot slot hebben we eind 2017 een aantal nieuwe
bestuursleden mogen verwelkomen, elk met goede ideeën
voor de Foundation.
Dit maakt dat wij ook in 2018 hoge verwachtingen hebben
van de maatschappelijke activiteiten en impact van onze
Foundation.
Richard Bruens
Voorzitter
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Verslag
Raad van
Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is positief over de wijze waarop
het Bestuur van de Foundation het beleid van de
Foundation in 2017 tot uitvoering heeft gebracht. De RvT
heeft het volste vertrouwen dat de Foundation ook in 2018
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 verantwoordelijk
voor de benoeming van en het toezicht op het bestuur van
de Foundation. De samenstelling van de RvT is per
31 december 2017 als volgt:
Karl Guha
Constant Korthout
Arjan Huisman
Paul Gerla1
Leonne Van der Sar
In 2017 heeft de RvT twee keer vergaderd om invulling te
geven aan haar toezichthoudende rol op de uitvoering van
het beleid.

1

Paul Gerla is in februari 2018 in verband met gezondheidsproblemen afgetreden.
Hij is op 5 februari 2018 opgevolgd door Leni Boeren.
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Bestuursverslag
Van Lanschot Kempen streeft ernaar
duurzame relaties aan te gaan, zowel met
klanten, medewerkers en aandeelhouders
als met de maatschappij waarin zij
opereert. Om wat terug te doen voor de
maatschappij, is eind 2016 de Stichting
Van Lanschot Kempen Foundation
opgericht.

Gezondheid
De gezondheidszorg wordt steeds meer een maatschap
pelijk probleem. Goededoelenorganisaties spelen een
belangrijke rol in de gezondheidszorg en een groot aantal
Nederlanders zet zich regelmatig als vrijwilliger hiervoor in.
Gezondheid is zodoende een passend thema voor de
Foundation, ook omdat we een groot netwerk en veel
expertise in de gezondheidssector hebben.
Sociale cohesie door sport
Sport vormt een belangrijke factor voor de gezondheid van
onze samenleving, zowel vanuit 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.
Medewerkers kunnen ook een financiële bijdrage aan
vragen voor maatschappelijke projecten waar zij zich privé
actief voor inzetten. Dit onderdeel van de Foundation valt
onder de noemer ‘Commissie Goede Doelen’.

De missie van de Foundation is het initiëren en bevorderen
van maatschappelijke projecten voor volgende generaties
en voor een betere wereld. Dit willen we bereiken door
financiële middelen in te zetten, net als kennis en (werk)tijd
van medewerkers en kennis/netwerken van klanten.
De Foundation richt zich op vier specifieke thema’s, die niet
alleen goed bij Van Lanschot Kempen passen, maar ook
essentieel zijn voor een stabiele en gezonde samenleving.

Realisatie van de missie
Om onze missie te realiseren ontplooien we verschillende
activiteiten passend bij de vier thema’s. De Foundation richt
zich op projecten in Nederland en hanteert als uitgangspunt
dat (financiële) ondersteuning gepaard gaat met de inzet
van medewerkers van Van Lanschot Kempen. Sponsor
projecten (waarbij door de ontvangende partij een tegen
prestatie wordt geleverd) maken geen deel uit van de
Foundation. De Foundation verstrekt ook geen donaties aan
projecten, organisaties of individuen die actief zijn buiten
Nederland of aan activiteiten die gekoppeld zijn aan religie.

Financiële educatie, talentontwikkeling en
ondernemerschap
Mensen moeten steeds vaker en steeds vroeger belangrijke
beslissingen nemen. Bijvoorbeeld keuzes rondom opleiding,
werk, pensioen, verzekeringen of hypotheek. Omdat we
weten dat de juiste kennis, een specifiek talent en een
ondernemende geest de kans op het maken van de juiste
keuzes vergroot, zetten we ons graag in om deze drie
succesfactoren bij anderen te ontwikkelen. Zowel onze
medewerkers als onze klanten hebben op deze terreinen
veel te bieden en te delen.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden voor het behalen
van de doelstelling
Voor het behalen van de doelstelling van de Foundation is
het van belang dat:
– voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor het
uitvoeren van activiteiten;
– voldoende medewerkers van Van Lanschot Kempen zich
inzetten voor activiteiten van de Foundation;
– voldoende activiteiten passen binnen het beleid van de
Foundation.

Kunst & cultuur
Van Lanschot Kempen en de Foundation 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
staat, zoals lagere subsidies vanuit de overheid, is dit een
logisch thema voor de Foundation.

De inzet van medewerkers is afhankelijk van de tijd die zij
hier aan kunnen besteden en de motivatie om zich in te
zetten. De inzet van medewerkers is een van de belang
rijkste onzekerheden voor het behalen van de doelstelling
van de Foundation. In 2017 is daarom veel aandacht
besteed aan de promotie van de Foundation onder
medewerkers.
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Activiteiten in 2017
In 2017 hebben de werkgroepen van de Foundation diverse
activiteiten en initiatieven gecoördineerd en georganiseerd.
– Verschillende activiteiten met JINC (onder andere ‘Baas
van morgen’ en ‘Bliksemstage’) waarbij kinderen in de
leeftijd van 8 tot 16 jaar worden voorbereid op een
goede start op de arbeidsmarkt.
– Deelname aan ‘Bank voor de Klas’ waarbij er les wordt
gegeven aan basisschoolkinderen in de groepen 6, 7 en
8 over de waarde van geld. In 2017 zijn ongeveer
honderd lessen gegeven.
– Tien collega’s zijn actief in het project Humanitas
Thuisadministratie waarbij zij volwassenen met
financiële problemen helpen hun administratie op orde
te krijgen.
– Het spelen van diverse spellen op zowel basis- als
middelbare scholen, gericht op het stimuleren van
ondernemerschap en het vergroten van beleggings
kennis (onder andere ‘BizWiz’ en ‘BizWorld’ van Jong
Ondernemen).
– IEX Scholenstrijd, waarbij er twee masterclasses worden
gegeven aan middelbare scholieren.
– Ondersteuning van de activiteiten van de Basisuniver
siteit, waarbij kinderen worden gestimuleerd om
onderzoek te doen.
– Deelname aan ‘Cultuurkids’ waarbij schoolklassen
meegenomen worden naar musea.
– Ondersteuning van ‘De Olympische Sportweek’
(gecoördineerd door Amsterdam Cares) om kinderen te
stimuleren om te sporten, waarbij de kinderen werden
begeleid door medewerkers van Van Lanschot Kempen.
– Deelname aan het Nieuwe Poort Voetbaltoernooi met
twee teams, bestaande uit medewerkers van Van
Lanschot Kempen en middelbare scholieren. Het doel is
om deze twee groepen met elkaar in contact te brengen.
– Ondersteuning van de Jeugdsportfonds & partners
Sportdag gericht op het stimuleren van sport bij
jongeren.
– Deelname aan de Workshop Running Blind om hard
loopbuddies te werven voor slechtziende volwassenen.
– Diverse uitjes met de Zonnebloem waarbij medewerkers
volwassenen met een lichamelijke beperking meenemen
naar een museum of dierentuin.
– 76 collega’s hebben een reanimatiecursus gevolgd in
samenwerking met de Hartstichting.
– Sinterklaas-inpakactie waarbij er zeshonderd cadeautjes
zijn ingepakt voor eenzame ouderen.
Naast bovenstaande activiteiten zijn financiële donaties
gedaan aan verschillende goede doelen waar medewerkers
zich privé voor inzetten.

Evaluatie van de activiteiten
Elk jaar worden de activiteiten van de Foundation geëval
ueerd door de verschillende werkgroepen. Dan wordt
besproken of de activiteiten nog passen bij de missie van de
Foundation, of er misschien alternatieve activiteiten zijn die
tot een beter resultaat leiden en of voldoende medewerkers
zich nog willen inzetten voor de activiteiten. Het was het
streven om eind 2017 per thema minstens één activiteit te
ondersteunen. Dit doel is behaald.
Financieel beleid en financiële resultaten
De financiële middelen van de Foundation bestaan uit
giften, donaties, legaten en andere baten. Een tussent ijdse
vermogenspositie wordt liquide aangehouden op een
bankrekening bij Van Lanschot Kempen. Een eventueel
overschot op de jaarlijkse begroting zal worden toegevoegd
aan het budget van het daaropvolgend boekjaar om uit te
geven aan activiteiten binnen de genoemde thema’s.
Immers, de Foundation heeft geen winstoogmerk. Er wordt
wel een continuïteitsreserve aangehouden.
De totale baten van de Foundation bedroegen in 2017
€ 190.644 en de totale lasten € 112.912. Van het resultaat
over 2017 wordt € 50.000 toegevoegd aan de
continuïteitsreserve, zodat de Foundation haar activiteiten
in het geval van uitblijven van sponsoring circa een half jaar
kan voortzetten. Aan de continuïteitsreserve, zodat de
Foundation haar activiteiten in het geval van uitblijven van
sponsoring circa een half jaar kan voortzetten. Het restant
van het resultaat over 2017 wordt toegevoegd aan de
Algemene reserve. De baten van de Foundation bestaan
voornamelijk uit structurele donaties, waaronder de bijdrage
vanuit Van Lanschot Kempen, de donatie van het
kerstcadeau van medewerkers en de maandelijkse donaties
van medewerkers. De overige donaties kunnen als
eenmalige donaties worden beschouwd.
Een groot deel van de activiteiten van de Foundation wordt
jaarlijks herhaald. Het grootste deel van de uitgaven betreft
activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de missie
van de Foundation. Een klein deel van de uitgaven gaat naar
het ontwikkelen van communicatiemiddelen voor de
Foundation. De kosten voor het beheer en administratie
bedroegen in 2017 € 2.286, 1,2% van de totale baten.
Governance
De activiteiten van de Foundation worden geïnitieerd en
gecoördineerd door medewerkers die zitting hebben in één
van de zes werkgroepen. De werkgroepen worden voor–
gezeten door een bestuurslid van de Foundation.
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Samenstelling en werkwijze van het bestuur van
de Foundation
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. Daarbij wordt gekeken of
de donatie- of projectaanvraag past bij de statutaire
doels telling van de Foundation. Eventueel kan het bestuur
geadviseerd worden door de werkgroepen. Het bestuur
heeft in 2017 vijf keer vergaderd.

DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR PER
31 DECEMBER 2017:
Richard Bruens (Voorzitter)
Anne van Lint (Penningmeester)
Lukas Koppens (Secretaris en Commissie Goede Doelen)
Sander Boleij (Kunst & cultuur en Gezondheid)
Jorik van den Bos2 (Financiële educatie, talentontwikkeling
en ondernemerschap)
Elbert Rodenburg (Sociale cohesie via sport)
Maaike van Wissen-Buwalda (Communicatie)
De bestuursleden zijn niet in loondienst van de Foundation
en ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen eventuele
reële onkosten gedeclareerd worden. Dit is in 2017 niet
gebeurd. Naast het bestuur is er een toezichthoudend
orgaan (Raad van Toezicht) bestaande uit tenminste drie
leden van de Executive Board van Van Lanschot Kempen,
maar niet het lid dat voorzitter van de Foundation is.
COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN
In het bestuur van de Foundation is één lid specifiek
verantwoordelijk voor de communicatie met alle belang
hebbenden. De belangrijkste belanghebbenden van de
Foundation zijn de donateurs, medewerkers en de goede
doelen.
INTERNE COMMUNICATIE
De Foundation communiceert regelmatig via intranet over
haar activiteiten. Ook is er een aparte pagina op intranet
waar medewerkers informatie kunnen vinden over de
verschillende activiteiten, hoe zij zich kunnen aanmelden,
hoe zij een donatie kunnen doen en hoe ze in contact
kunnen komen met de Foundation.

Het bestuur, van links naar rechts,
staand: Maaike van Wissen-Buwalda, Lukas Koppens,
Richard Bruens, Peter Hietink.
Zittend: Sander Boleij, Elbert Rodenburg.
Op de foto ontbreekt Anne van Lint.

EXTERNE COMMUNICATIE
Op de webpagina van de Foundation (vanlanschotkempen.
com/vlkf) lichten we onze missie, de thema’s waarvoor we
ons inzetten en onze organisatie toe. Daar wordt ook het
jaarverslag van de Foundation gepubliceerd.
VOORUITBLIK 2018
De Foundation wil zich het komend jaar nog nadrukkelijker
profileren onder medewerkers van Van Lanschot Kempen
en andere belanghebbenden om de bijdrage die de
Foundation aan de maatschappij levert verder te kunnen
vergroten. Net als in 2017 zullen we in 2018 veel aandacht
besteden aan het uitbreiden van de activiteiten binnen de
verschillende thema’s. We verwachten geen belangr ijke
wijzigingen in de doels telling, het beleid of de activiteiten
van de Foundation.
2	Jorik van den Bos is in januari 2018 opgevolgd door Peter Hietink.
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Begin 2017 heb ik mij opgegeven als ambassadeur voor de
Foundation. Vanwege mijn affiniteit met sport ben ik actief
in de werkgroep ‘Sociale cohesie via sport’. Voor mij is de
Foundation een manier om je in te zetten voor een ander en
daarmee iets terug te geven aan de maatschappij. Ook privé
zet ik me in. In 2018 doe ik bijvoorbeeld mee aan de Uganda
Challenge voor Amref Flying Doctors, een zesdaagse
mountainbiketocht in Oeganda waarbij er door middel van
sponsoring geld wordt opgehaald.
In 2017 heb ik voor de Foundation samen met Rogier
Tigchelaar veel gesprekken gevoerd met partijen waarmee
we willen samenwerken, zoals bijvoorbeeld met de organi
saties achter de Olympische Sportweek en de Sportdag van
het Jeugdsportfonds. Ik werf daarnaast actief collega’s die
zich willen inzetten voor de activiteiten én ik neem zelf vaak
deel aan deze activiteiten. In vrij korte tijd merk je hoeveel je
kunt betekenen voor een ander en je leert in een andere
omgeving nieuwe collega’s kennen.
In 2018 willen we als werkgroep Sociale cohesie via sport
graag met een aantal partijen een duurzame relatie aan
gaan. Partijen die passen bij wat wij als werkgroep willen
uitstralen. We willen bijvoorbeeld de activiteiten binnen de
samenwerking uitbreiden door te helpen bij het opzetten
van een initiatief of bij het maken van een website. Nu
leveren we vaak vrijwilligers, maar we zouden veel meer
kunnen betekenen. Uiteindelijk zou iedereen, ook met een
beperking, de mogelijkheid moeten hebben om te kunnen
sporten.
Iris de Greef
Consultant Talent Attraction & Development (HRM)
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Al ruim acht jaar zet ik me in voor de maatschappelijke
projecten en initiatieven die door Van Lanschot Kempen
ondersteund worden, ook voordat de Foundation opgericht
werd. Ik heb bijvoorbeeld lange tijd deel uitgemaakt van de
zogenaamde ‘Commissie goede doelen' die de aanvragen
voor donaties vanuit medewerkers behandelt. Daarnaast
ben ik altijd bezig geweest met het organiseren van
maatschappelijke initiatieven, waarvoor zowel collega’s als
mensen buiten Van Lanschot Kempen zich konden inzetten.
Ik lever graag een bijdrage aan de maatschappij. Ik denk dat
dit deels komt omdat ik dit vanuit huis heb meegekregen.
Mijn ouders zijn ook altijd actief geweest als bestuurslid en
waren betrokken bij diverse initiatieven. Op mijn beurt
draag ik dit ook weer over op mijn dochters. Je inzetten voor
een ander en merken dat die ander ook echt de kans aangrijpt; dat is mooi om te zien. Daarnaast past het ook bij wat
ik graag doe: het verbinden van mensen. Ik breng graag
mensen met elkaar in contact die elkaar kunnen helpen.
En door mijn werk als private banker voor Verenigingen en
Stichtingen heb ik inmiddels een goed netwerk.
In 2017 heb ik van de Foundation een bijdrage gekregen
voor een van de initiatieven die ik georganiseerd heb:
Walking4Weekend. Met een vriendenclub hebben we
samen met leerlingen van de IMC Weekendschool
Nijmegen3 de Vierdaagse gelopen. We wilden de
Vierdaagse gebruiken om meer naamsbekendheid te
creëren voor de IMC Weekendschool in Nijmegen.
Naast het lopen hebben we ook muziek met elkaar
gemaakt. Een aantal lopers zijn net als ik muzikant en het
leek ons leuk om optredens te geven tijdens de Vierdaagse.
Voor we het wisten stonden we vier dagen nadat we
veertig kilometer hadden gelopen, op een podium bij de
Ramblas te spelen. Onze optredens werden erg goed
bezocht, elke dag werd het drukker. Diverse media hebben
er ook aandacht aan besteed. Ons doel om de school meer
naamsbekendheid te geven is dan ook behaald.
Hans Kolvenbach
Private banker Verenigingen & Stichtingen

3

De IMC Weekendschool biedt jaarlijks twintig lesdagen (op zondag) aan kinderen
uit achterstandswijken aan.
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EEN DUURZAME RELATIE
AANGAAN MET DE
MAATSCHAPPIJ WAARIN
WE OPEREREN
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Terugblik op
de activiteiten
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In dit hoofdstuk worden enkele activiteiten
van de Foundation binnen de verschillende
thema’s toegelicht.
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Financiële educatie, talentontwikkeling en
ondernemerschap
Samenwerking met JINC
De Foundation was in 2017 partner van JINC, een organisatie
die samenwerkt met de overheid en het bedrijfsleven om
kinderen een goede start op de arbeidsmarkt te geven. De
projecten van JINC richten zich op kinderen van 8 tot 16 jaar.
De Foundation participeert in meerdere projecten van JINC,
onder andere:
– ‘Baas van Morgen’: Basis- en middelbare scholieren
krijgen de kans om een dag op de stoel te zitten van een
bestuurder van een groot bedrijf. In 2017 namen vijf
kinderen zo een dag het werk over van Richard Bruens (lid
Executive Board) en Joof Verhees (destijds lid Executive
Board).
– ‘Bliksemstage’: Bedrijven openen de deuren voor
leerlingen die een dagdeel mee mogen lopen. In 2017
hebben er diverse bliksemstages plaatsgevonden bij Van
Lanschot Kempen: onder andere in Amsterdam waar de
leerlingen presentaties kregen over aandelen, ICT en een
kijkje mochten nemen in de dealingroom
Bank voor de klas
In de ‘Week van het geld’ geven enthousiaste bankmede
werkers jaarlijks gastlessen op basisscholen in heel Nederland.
Deze gastlessen, beter bekend onder de naam ‘Bank voor de
Klas’, worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging
van Banken (NVB). Medewerkers van Van Lanschot Kempen
gaven in 2017 ongeveer honderd van deze gastlessen.
Tijdens de lessen wordt de CashQuiz gespeeld: een interactief
kennisspel met praktische vragen zoals ‘Wat doet een bank?’
en ‘Wat is een bankpas?’. Via het spel wordt kinderen geleerd
dat het verstandig is hun koopwensen 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 precies is.
Humanitas Thuisadministratie
Humanitas Thuisadministratie helpt mensen om hun geld
zaken en financiële administratie (weer) op orde te brengen
en te houden. Via de inzet van vrijwilligers wordt één-op-één
ondersteuning gegeven aan gezinnen, alleenstaanden of
samenwonenden.
In 2017 zijn tien collega’s gestart als vrijwilliger van Humanitas
Thuisadministratie.
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Kunst & Cultuur

Sociale cohesie door sport

Cultuurkids
Kunst en cultuur geeft kinderen de ruimte om te ontdekken
wie ze zijn, in wat voor wereld we leven en welke talenten zij
hebben. Een aantal kinderen komt echter niet of nauwelijks in
aanraking met kunst en cultuur, bijvoorbeeld omdat er thuis of
op school te weinig geld of tijd is. Onder de naam ‘ Cultuurkids’
biedt de Foundation de mogelijkheid om een klas kinderen/
jongeren te 'adopteren' voor een kunst- en cultuurprogramma.
Samen met deze klas bezoeken medewerkers drie à vier
musea per jaar.

De Olympische sportweek
In de week van 19 tot 23 juni werd in het Olympisch Stadion in
Amsterdam de Olympische Sportweek georganiseerd. Ruim
1.200 Amsterdamse kinderen uit achterstandswijken kregen
de kans om kennis te maken met diverse sporten. Op 22 juni
hielpen dertig collega’s mee om deze kinderen een onver
getelijke dag te bezorgen. Deze dag startte met een openings
ceremonie waarbij het Olympisch vuur door een basisscholier
mocht worden aangestoken. Vervolgens werden de vrij
willigers ingezet als sportbegeleiders bij onder andere judo,
basketbal, hockey en bootcamp of als teambegeleider van een
groepje basisschoolkinderen.

Een kunstzinnige middag bij de Rijksakademie van
Beeldende kunsten in Amsterdam
In november 2017 hebben vier collega’s kinderen uit vlucht
elinggezinnen meegenomen naar de Rijksakademie van
beeldende kunsten in Amsterdam. De kinderen mochten deze
middag de ateliers van de kunstenaars bezoeken om te zien
wat kunst eigenlijk is en in welke vormen je kunst kunt maken.

Gezondheid
Uitje de Zonnebloem
De Zonnebloem zorgt dat mensen met een lichamelijke
beperking activiteiten kunnen ondernemen die bijdragen
aan hun welzijn. Ook bedrijven kunnen een bijdrage leveren.
De Zonnebloem heeft hiervoor 'Het ándere bedrijfsuitje'
ontwikkeld. Medewerkers van bedrijven begeleiden mensen
met een fysieke beperking bij een leuke activiteit.
Medewerkers van Van Lanschot Kempen hebben in 2017
diverse uitjes van de Zonnebloem begeleid, onder andere naar
het Noordbrabants Museum en naar dierentuin Artis.
Reanimatiecursussen
De Hartstichting heeft als doel om van heel Nederland een
6-Minuten zone te maken. In een 6-Minuten zone bieden
burgerhulpverleners binnen zes minuten de juiste hulp bij
een hartstilstand. Om aan dit doel bij te dragen hebben
76 medewerkers op 31 oktober en 28 november een reanima
tiecursus gevolgd.
Sinterklaas-inpakactie
Stichting Sint in Amsterdam zorgt er ieder jaar voor dat
kinderen in ziekenhuizen, daklozenopvang of in kansarme
situaties ook een leuke Sinterklaas hebben. Om Sinterklaas
hierbij te ondersteunen heeft de Foundation in 2017 de
cadeaus van vierhonderd kinderen gesponsord en hebben
medewerkers Sinterklaas geholpen met het inpakken van
zeshonderd cadeaus voor eenzame ouderen.

Nieuwe Poort Voetbaltoernooi
Elk jaar organiseert De Nieuwe Poort een groot straatvoet
baltoernooi midden op de Zuidas. Advocaten, bankiers en
consultants vormen een team met VMBO-scholieren uit
Slotervaart. Hiermee wordt geprobeerd twee werelden bij
elkaar brengen die elkaar niet als vanzelfsprekend weten te
vinden.
Twee teams van Van Lanschot Kempen hebben dit jaar
meegedaan en één van de teams wist zelfs de halve finale te
bereiken.

Commissie Goede Doelen
Medewerkers van Van Lanschot Kempen die privé actief
betrokken zijn bij een goed doel (bijvoorbeeld als vrijwilliger of
bestuurder) kunnen een aanvraag indienen bij de Foundation
voor een financiële bijdrage. De hoogte van de donatie is
gerelateerd aan de inspanningen van de medewerker en de
mate waarin het goede doel aansluit bij de thema’s van de
Foundation.
Aan deze goede doelen heeft de Foundation in 2017
gedoneerd:
– Stichting Voor Mijn Kleinkind: stichting gericht op contact
herstel tussen grootouders en kleinkinderen.
– Stichting Basisuniversiteit: stichting gericht op het creëren
van mogelijkheden voor slimme kinderen om onderzoek te
doen.
– Stichting Tour du ALS: fundraising sportevenement op de
Mont Ventoux.
– VUmc Onderzoek Naar Kinderkanker (VONK): stichting
gericht op het werven van gelden voor onderzoek naar
kinderkanker.
– Moederverwendag: dagprogramma voor moeders met
een zorgintensief kind.
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–

–
–
–
–
–
–
–

Stichting Trustfonds – Hippische Alliantie Rotterdam,
Project ‘Werken als een Paard’: gericht op het verbeteren
van de positie van kinderen in de crisisopvang.
ALS Amsterdam City Swim: fundraising Sportevenement
in Amsterdam.
Stichting Kindervakantiewerk Schijndel: evenement
gericht op de ontwikkeling van kinderen.
Stichting Vrienden UMC Utrecht: stichting gericht op
betere zorg voor volwassenen in het UMC Utrecht.
Stichting Vicki Brown: inloophuis voor volwassenen en
kinderen met kanker en hun naasten.
Nijmegen Walking4Weekend: sportevenement voor de
IMC Weekendschool in Nijmegen.
11Strandentocht: sportevenement in Bloemendaal om
geld op te halen voor De Hartstichting.
Stichting Molenhuis Best: creatie van een appartementen
complex voor veertien cliënten met een verstandelijke
handicap.

–
–
–

–
–

–
–

Vereniging Cormeta: sportvereniging voor en door blinden
en slechtzienden.
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa): stichting gericht op
bestrijding van kinderkanker.
Het Vergeten Kind: stichting gericht op het opknappen
van leefruimtes voor kinderen in opvangcentra in
Nederland.
Stichting Havendiners: stichting gericht op integratie van
vluchtelingen.
Beursvloer Den Bosch: ontmoetingsplaats voor bedrijven
en serviceclubs die een bijdrage willen leveren aan de
(lokale) samenleving.
KWF Kankerbestrijding: stichting gericht op de bestrijding
van kanker.
Stichting Bredero: stichting gericht op het ondersteunen
van auteurs bij het verlenen van auteurslicenties en het
innen en verdelen van auteursrechtvergoedingen.

Baas van morgen

Bank voor de klas

Cultuurkids

Een kunstzinnige middag bij de Rijksakademie van Beeldende
kunsten in Amsterdam
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Uitje de Zonnebloem

Reanimatiecursussen

Sinterklaas-inpakactie

Nieuwe Poort Voetbaltoernooi

De Olympische sportweek
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FINANCIËLE POSITIE
STICHTING VAN LANSCHOT
KEMPEN FOUNDATION
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Balans per 31 december 2017
Stichting Van Lanschot Kempen Foundation
In €

31/12/2017

31/12/2016 4

77.732

0

77.732

0

Continuïteitsreserve

50.000

0

Algemene reserve

27.732

0

77.732

0

Activa
Liquide middelen

A

Passiva
Reserves en fondsen

B

4	De Foundation, opgericht in 2016, is per 2017 daadwerkelijk 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 de balans per 31 december 2016 op nul.
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Staat van baten en lasten 2017
Stichting Van Lanschot Kempen Foundation
In €

2017

Begroot 2017

20165

120.000

95.000

0

15.176

14.600

0

Baten
Baten uit eigen fondswerving

C

Bijdrage Van Lanschot Kempen
Bijdrage medewerkers

Baten uit acties van derden

D

5.468

0

0

Overige baten

E

50.000

0

0

190.644

109.600

0

Verstrekte steun financiële educatie,
talentontwikkeling en ondernemerschap

60.483

43.000

0

Verstrekte steun kunst & cultuur

13.093

17.300

0

8.185

10.000

0

Verstrekte steun sociale cohesie via sport

12.563

17.300

0

Verstrekte steun Commissie Goede Doelen

16.303

12.000

0

110.627

99.600

0

2.286

0

0

112.912

99.600

0

77.731

10.000

0

		1

0

0

77.732

10.000

0

Continuïteitsreserve

50.000

10.000

0

Algemene reserve

27.732

0

0

Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen

F

Verstrekte steun gezondheid

Kosten beheer en administratie

G

Som der lasten
Saldo voor baten en lasten
Renteopbrengsten- en lasten
Resultaat 6

H

Bestemming saldo baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan

5	De in 2016 gesteunde activiteiten zijn nog vanuit Van Lanschot Kempen gefinancierd (€ 72.000). In 2016 zijn er dus geen gelden door en/of via de Foundation betaald of
ontvangen.
6	Het resultaat is gelijk aan de mutatie van de liquide middelen gedurende het boekjaar.
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Algemene
toelichting op de
financiële positie
en financiële
resultaten
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening van de Foundation is opgesteld overeen
komstig Richtlijn 650 voor Fondsenwervende organisaties.
Hierbij is de uitgebreidheid van de verslaggeving afgestemd
op de complexiteit en aard van de Foundation. De activa en
passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij
anders vermeld. Alle activa zijn besteed in overeenstem
ming 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 gepresen
teerd 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 per 31 December 2017
A Liquide middelen
De post liquide middelen betreft het banksaldo van de
Foundation.
B Reserves en fondsen
De post reserves en fondsen van de Foundation wordt
gevormd door geaccumuleerde saldi van de baten en
lasten. Van het resultaat over 2017 wordt € 50.000
toegevoegd aan de Continuïteitsreserve zodat de
Foundation haar activiteiten circa een half jaar kan
voortzetten in het geval van uitblijven van sponsorgel
den. Het restant van het resultaat over 2017 wordt
toegevoegd aan de Algemene reserve, te besteden aan
de doelstelling.
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Verloopoverzicht reserves en fondsen

In €

2016

Dotaties

Onttrekking

2017

Continuïteitsreserve

0

50.000

0

50.000

Algemene reserve

0

27.732

0

27.732

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
C Baten uit eigen fondswerving
Onder deze post vallen de bijdrage van Van Lanschot
Kempen en de bijdrage van de medewerkers van
Van Lanschot Kempen.
De bijdrage van Van Lanschot Kempen wordt jaarlijks
bepaald door de Executive Board van Van Lanschot
Kempen. In 2017 bedroeg deze € 95.000. Daarnaast heeft
de Foundation een eenmalige donatie van € 25.000
ontvangen van een van de dochterondernemingen van
Van Lanschot Kempen.
De bijdrage van de medewerkers van Van Lanschot
Kempen bestaat uit maandelijkse donaties. Daarnaast
kunnen medewerkers er ook voor kiezen om hun kerst
cadeau te doneren aan de Foundation.
D Baten uit acties van derden
Over 2017 heeft de Foundation € 5.468 aan donaties van
derden mogen ontvangen. Dit betreft een bijdrage vanuit
Stichting IT Donations.
E Overige baten
Onder deze post valt een eenmalige donatie.
F

Lasten besteed aan doelstellingen
Deze post betreft kosten van de diverse maatschappelijke
projecten die de Foundation steunt. Aangezien de baten in
2017 hoger waren dan vooraf begroot, heeft de
Foundation meer steun kunnen verstrekken dan vooraf
ingeschat.

G Kosten beheer en administratie
Onder deze post vallen kosten die gerelateerd zijn aan het
beheer van de Foundation zoals communicatiekosten
(fotografiekosten en kosten voor een ontwerp van het
logo).
H Renteopbrengsten- en lasten
Deze post betreft renteopbrengsten.
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Overige
informatie
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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 gebeurte
nissen voorgedaan die invloed hebben op de jaarrekening
2017, of die additionele toelichting in de jaarrekening
vereisen.
Amsterdam, 29 maart 2018
Bestuur Stichting Van Lanschot Kempen Foundation
Richard Bruens
Anne van Lint
Lukas Koppens
Sander Boleij
Jorik van den Bos7
Elbert Rodenburg
Maaike van Wissen-Buwalda

7

Per januari 2018 is Jorik van den Bos opgevolgd door Peter Hietink
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Colofon
Het jaarverslag 2017 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
Bert Teunissen
Jessy Visser
De Stichting Van Lanschot Kempen Foundation is
door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).
RSIN: 856295693
Website
vanlanschotkempen.com/vlkf
Postadres
Stichting Van Lanschot Kempen Foundation
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
Rekeningnummer
St. Van Lanschot Kempen Foundation
NL23 FVLB 0226 6080 93
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