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Voorwoord

Toen ik eind 2018 werd gevraagd het voorzittersstokje van
de Foundation over te nemen van Richard Bruens hoefde ik
niet lang na te denken. Na twaalf jaar lid van de Raad van
Commissarissen van Van Lanschot Kempen te zijn geweest,
ben ik blij om op deze manier betrokken te blijven bij de
organisatie. De missie van de Foundation – het initiëren en
bevorderen van maatschappelijke projecten voor volgende
generaties en een betere wereld – passen heel goed bij
Van Lanschot Kempen en haar lange geschiedenis.
In mijn vrije tijd zet ik me in als fondsenwerver voor het
Universiteitsfonds van de TU Delft. Doel van deze stichting
is om toponderzoekers aan te trekken om zo de kwaliteit
van het onderwijs te behouden en te verbeteren. Onderwijs
en in het verlengde hiervan het thema financiële educatie
hebben daarom mijn bijzondere aandacht. Maar ook de
andere thema’s – kunst & cultuur, sport en gezondheid –
zijn allemaal onderwerpen die van belang zijn om een
stabiele en gezonde samenleving te kunnen realiseren.
Het afgelopen jaar was mijn ‘echte’ eerste jaar als voorzitter, en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van
wat ik heb gezien. Tijdens de Foundation-bedankborrel in
december heb ik een aantal collega’s gesproken en het is
indrukwekkend hoe betrokken en enthousiast deze
vrijwilligers zijn. Petje af!
Mijn ambitie voor de komende jaren is om de groep collega’s
die zich inzet voor een van de vele projecten van de
Foundation te verdubbelen. Met een soort vliegwieleffect
kunnen we nóg mooiere dingen in gang zetten en steeds
meer en makkelijker impact genereren. Care, share
& be part of it!

Godfried van Lanschot
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 2019 tot uitvoering heeft gebracht. De RvT
heeft het volste vertrouwen dat de Foundation ook in 2020
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 (EB) van Van Lanschot Kempen. 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 2019 als volgt*:
Karl Guha
Constant Korthout
Richard Bruens
Arjan Huisman
Leni Boeren
Leonne van der Sar
In 2019 heeft de RvT één keer vergaderd om invulling te
geven aan haar toezichthoudende rol op de uitvoering
van het beleid.

* Leni Boeren is met ingang van 12 maart 2020 teruggetreden uit
de RvT en Leonne van der Sar zal halverwege 2020 terugtreden.
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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 geven aan de
maatschappij waaruit we voortkomen,
is eind 2016 de Stichting Van Lanschot
Kempen Foundation opgericht.

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 het inzetten
van financiële middelen, kennis en (werk)tijd van Van Lanschot
Kempen-medewerkers en kennis en 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.
Voor elk thema is een werkgroep opgericht die wordt
voorgezeten door een van de leden van het bestuur.
Financiële educatie, talentontwikkeling en ondernemerschap
Een van de kenmerken van deze tijd is dat mensen steeds
vaker en steeds vroeger in hun leven belangrijke beslissingen
zelfstandig moeten 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
medewerkers als klanten van Van Lanschot Kempen 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 het
culturele erfgoed in Nederland. Zeker nu de kunstsector voor
steeds grotere uitdagingen staat, zoals lagere subsidies vanuit
de overheid, is dit een logisch thema voor de Foundation. Er
moeten nieuwe financieringsmodellen en samenwerkings
vormen gezocht worden. Daar dragen wij graag aan bij.
Gezondheid
De gezondheidszorg staat voor steeds grotere uitdagingen.
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 gezondheids-sector
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.
Goede doelen
Medewerkers van Van Lanschot Kempen kunnen ook een
financiële bijdrage aanvragen voor maatschappelijke projecten
waar zij zich privé actief voor inzetten. Dit onderdeel van de
Foundation valt onder de noemer ‘Commissie Goede Doelen’.
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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 België en hanteert als
uitgangspunt dat (financiële) ondersteuning gepaard gaat
met de inzet van medewerkers van Van Lanschot Kempen.
Sponsorprojecten (waarbij door de ontvangende partij een
tegenprestatie 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 België, of aan activiteiten die gekoppeld zijn
aan religie.
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 de activiteiten van de Foundation;
– de activiteiten passen binnen het beleid van de
Foundation.
De inzet van medewerkers van Van Lanschot Kempen is
afhankelijk van de tijd die zij hieraan kunnen besteden en de
motivatie om zich in te zetten. De inzet van medewerkers is
een van de belangrijkste onzekerheden voor het behalen
van de doelstelling van de Foundation.
Activiteiten Foundation in 2019
In 2019 hebben de werkgroepen van de Foundation diverse
activiteiten en initiatieven gecoördineerd en georganiseerd:
–

–

–

–

Verschillende activiteiten met JINC (onder andere ‘Baas
van morgen’, sollicitatietrainingen en een ‘Sport- en
leerdag’) waarbij kinderen in de leeftijd van acht tot
zestien jaar worden voorbereid op een goede start op
de arbeidsmarkt.
Deelname aan ‘Bank voor de Klas’. Hierbij worden lessen
verzorgd in de ‘Week van het geld’ voor basisschoolkinderen in de groepen 6, 7 en 8 over de waarde van
geld. In 2019 zijn meer dan honderd lessen gegeven.
Ongeveer tien collega’s zijn actief in het project
‘Humanitas Thuisadministratie’ waarbij zij volwassenen
met financiële problemen helpen hun administratie op
orde te krijgen.
We speelden diverse spellen gericht op het stimuleren
van ondernemerschap en het vergroten van beleggings
kennis (onder andere ‘BizWiz’ en ‘BizWorld’ van Jong
Ondernemen), op zowel basis- als middelbare scholen.
Ook jureerden we in 's-Hertogenbosch een aantal ideeën
van middelbare scholieren voor de opzet van een bedrijf.

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

Begeleiding van ‘IEX Scholenstrijd’, een online
beleggingsgame waaraan in 2019 meer dan
achtduizend middelbare scholieren meededen.
Van Lanschot Kempen biedt de winnaars een
interactieve masterclass aan. Verder gaven collega’s
in aanloop naar en tijdens de competitie gastlessen
over beleggen.
Actieve betrokkenheid bij de IMC Weekendschool en
de Stichting LEF.
‘Cultuurkids’ waarbij schoolklassen meegenomen
worden naar musea.
Organisatie van een kunstexpositie samen met het
UWV. De expositie toonde de werken van vier
beeldende kunstenaars met een arbeidsbeperking.
Het VLK Collective – de huisband van Van Lanschot
Kempen – treedt op verzoek op bij feesten en partijen
van goede doelen en stichtingen.
Deelname aan de ‘Olympische Sportweek’ in zowel
Amsterdam als Rotterdam om kinderen te stimuleren
te sporten. De kinderen werden begeleid door
medewerkers van Van Lanschot Kempen.
Deelname aan het ‘Nieuwe Poort Straatvoetbaltoernooi’
met een team van medewerkers van Van Lanschot
Kempen en middelbare scholieren. Het doel is om deze
twee groepen met elkaar in contact te brengen.
Ondersteuning van de ‘Sport & Partners Sportdag’ van
het Jeugdfonds, gericht op het stimuleren van sport bij
jongeren.
Diverse uitjes met de Zonnebloem waarbij medewerkers
volwassenen met een lichamelijke beperking meenemen
naar een museum of dierentuin. Uitjes met de Zonnebloem
werden in 2019 vaak ingezet voor een team- of
stagiairedag.
In 2019 hebben negentig medewerkers een reanimatieof herhalingscursus gevolgd in samenwerking met de
Hartstichting.
Tijdens de Sinterklaas-inpakactie hebben zeventig
collega’s ruim 900 cadeautjes ingepakt voor kinderen
uit achterstandsgezinnen. Ook is een financiële bijdrage
geleverd zodat Sinterklaas alle kinderen in Amsterdamse
ziekenhuizen kon bezoeken met een cadeau.

Evaluatie van activiteiten
Elk jaar worden de activiteiten van de Foundation geëvalueerd 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. Elk jaar is het
streven per thema minstens één activiteit te ondersteunen.
Dit doel is behaald in 2019.
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Governance
De activiteiten van de Foundation worden geïnitieerd en
gecoördineerd door medewerkers die zitting hebben in één
van de werkgroepen. De werkgroepen worden voorgezeten
door een bestuurslid van de Foundation.
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
doelstelling van de Foundation. Eventueel kan het bestuur
geadviseerd worden door de werkgroepen. Het bestuur
heeft in 2019 vijf keer vergaderd.

DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR PER
31 DECEMBER 2019:
Godfried van Lanschot (voorzitter)
Anne van Lint (penningmeester)
Lukas Koppens (secretaris en voorzitter Commissie
Goede Doelen)
Sander Boleij (voorzitter werkgroep Kunst & cultuur)
Gerard Roelofs (voorzitter werkgroep Gezondheid)
Peter Hietink (voorzitter werkgroep Financiële educatie,
talentontwikkeling en ondernemerschap)
Elbert Rodenburg (voorzitter werkgroep Sociale cohesie
via sport)
Jacobine Gratama (voorzitter werkgroep Communicatie)
De bestuursleden zijn niet in loondienst van de Foundation
en ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen eventuele reële
onkosten gedeclareerd worden. Dit is in 2019 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.
COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN
In het bestuur van de Foundation is één lid specifiek
verantwoordelijk voor de communicatie met alle
belanghebbenden. De belangrijkste belanghebbenden
van de Foundation zijn de donateurs, de medewerkers
van Van Lanschot Kempen en de goede doelen.
INTERNE COMMUNICATIE
De Foundation communiceert regelmatig via intranet van
Van Lanschot Kempen 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. In het
najaar van 2019 heeft de werkgroep Communicatie de actie
‘Petje op voor de Foundation’ georganiseerd. Actieve
vrijwilligers ontvingen twee Foundation-petjes; één voor
zichzelf en één voor een collega die zich nog niet inzet voor
de Foundation. Dit heeft veel interne bekendheid voor de
Foundation opgeleverd. De petjes werden ook uitgedeeld bij
verschillende activiteiten van de Foundation.

Het bestuur, van links naar rechts:
Lukas Koppens, Peter Hietink, Jacobine Gratama, Elbert Rodenburg,
Godfried van Lanschot, Sander Boleij, Richard Bruens*, Anne van
Lint, Gerard Roelofs.

* Per 1 januari 2019 heeft Richard Bruens het voorzitterschap
overgedragen aan Godfried van Lanschot

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 publiceren we
ook de jaarverslagen van de Foundation.
VOORUITBLIK 2020
In 2019 zijn de werkgroepen met enkele nieuwe initiatieven
gestart. Hierbij wordt met name gekeken naar meerjarige
samenwerkingsverbanden. Ook in het komend jaar wil
de Foundation zich 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. Door
intensivering van de samenwerking met HR zullen we in
2020 nog meer aandacht besteden aan het uitbreiden van
het interne netwerk en de activiteiten voor de verschillende
thema’s. We verwachten geen belangrijke wijzigingen in de
doelstelling, het beleid of de activiteiten van de Foundation.
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EEN DUURZAME RELATIE
AANGAAN MET DE
MAATSCHAPPIJ WAARIN
WE OPEREREN
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Terugblik op
de activiteiten
in 2019
In dit hoofdstuk lichten we voor elk van
de vier thema’s enkele activiteiten van de
Foundation nader toe of vertellen collega’s
over hun ervaringen.

9

Financiële educatie, talentontwikkeling en
ondernemerschap
JINC
JINC werkt vanuit de overtuiging dat ieder kind talenten
heeft. Door kinderen in contact te brengen met bedrijven en
overheidsinstellingen krijgen zij een brede kijk op de
toekomstmogelijkheden die er zijn. Het streven is dat de
toekomst van een kind nooit uitsluitend bepaald mag worden
door zijn of haar achtergrond. In 2019 hebben meer dan
zestig collega’s bijgedragen aan de programma’s van JINC:
bliksemstages, ‘Baas van morgen’, sollicitatietrainingen,
‘Solliciteren bij de Baas’ en ‘Carrière Coach’. In acht steden
bereikten we hiermee 221 kinderen.
Jong Ondernemen
In december hebben we tijdens de pitchwedstrijd ‘Pitching
Power’ in ‘s-Hertogenbosch een bijdrage geleverd aan de
‘Junior Company Competitie’ van Jong Ondernemen. Een
programma waarin scholieren uit het middelbaar onderwijs
een jaar lang bezig zijn een eigen bedrijf op te zetten om
alle facetten daarvan te leren.
Scholenstrijd
Sinds 2017 zijn wij betrokken bij ‘IEX Scholenstrijd’. Dit is
een online beleggingscompetitie die gespeeld wordt tussen
klassen van verschillende scholen in Nederland. Het aantal
deelnemers in 2019 was ongeveer 12.000. Van Lanschot
Kempen biedt in deze Scholenstrijd een masterclass aan
als prijs voor de winnende klas. Gedurende de competitie
hebben collega’s ook gastlessen gegeven op de deel
nemende scholen.
Stichting Humanitas
Meerdere collega’s zetten zich in voor ‘Humanitas Thuis
administratie’ waarbij mensen geholpen worden hun
financiële administratie weer op orde te krijgen. Het betreft
veelal mensen die, om uiteenlopende redenen (bijvoorbeeld
ziekte, werkloosheid, scheiding of overlijden partner), geen
goed zicht meer hebben op hun inkomsten en uitgaven en
daardoor in een schuldsituatie dreigen te geraken. Met wat
hulp van Van Lanschot Kempen medewerkers zijn veel
deelnemers na enkele maanden weer in staat zelfstandig
hun financiële administratie te voeren.
www.humanitas.nl/themas/thuis-administratie
Stichting LEF
Collega’s hebben via Stichting LEF (Leven en Financiën)
gastlessen gegeven in het middelbaar beroepsonderwijs.
Doel van Stichting LEF is om jongeren tussen 15 en 22 jaar
verantwoordelijk met geld te leren omgaan. Jongeren maken
steeds vaker schulden die hun (financiële) toekomst onzeker
maakt. www.lefnet.nl
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Bank voor de Klas
In 2019 hebben ongeveer honderd collega’s in de ‘Week van
het geld’ weer een gastles georganiseerd op een basisschool
in hun omgeving. Tijdens deze les hebben de kinderen op
speelse wijze kennis gemaakt met financiële begrippen zoals
sparen, lenen en schuld. Bank voor de Klas is een initiatief van
de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
IMC Basis
In 2019 zijn wij partner geworden van IMC Basis. IMC Basis
is een vervolg op de IMC Weekendschool, en streeft een
structurele samenwerking na met basisscholen. Het
programma wordt in het reguliere curriculum van de scholen
opgenomen en vindt plaats tijdens schooluren. De Foundation
is met IMC Basis een samenwerking gestart voor twee jaar.
In deze twee jaar zullen wij op basisscholen de Springplank en
Het Rondeel in ‘s-Hertogenbosch gastlessen en uitstapjes
verzorgen voor leerlingen uit groep 7 en groep 8.

Kunst & cultuur
Tentoonstelling Apollolaan
In de maanden maart en april van 2019, organiseerde de
Foundation in samenwerking met het UWV een bijzondere
kunstexpositie. In de hal van het Amsterdamse Van Lanschotkantoor aan de Apollolaan waren die maanden werken te
bewonderen van vier beeldende kunstenaars met een
arbeidsbeperking. Eerder in het jaar hadden zij samen met
bijna vijftig andere kunstenaars deelgenomen aan een
kunstwedstrijd van het UWV, waarbij zij als winnaars uit
de bus kwamen. Bij de opening op 11 maart kreeg de
tentoonstelling het aan Vincent Van Gogh ontleende thema
‘Vindt maar mooi zooveel je kunt’. Met dit thema werd
nogmaals onderstreept wat alle bezoekers daarna met eigen
ogen hebben kunnen zien: ook mensen met een beperking
kunnen prachtige kunst maken.
Cultuurkids
‘Cultuurkids’ is een overkoepelend thema dat medewerkers
van Van Lanschot Kempen de mogelijkheid biedt om een
klas kinderen/jongeren te ‘adopteren’ voor een kunst- en
cultuurprogramma. Het programma geeft kinderen de ruimte
om te ontdekken wie ze zijn, in welke wereld zij leven en welke
talenten zij hebben om in die wereld iets waardevols toe te
voegen. Veel kinderen komen niet of nauwelijks in aanraking
met kunst en cultuur, bijvoorbeeld omdat er thuis of op school
te weinig geld of tijd voor is. In 2019 zijn onder de noemer van
Cultuurkids opnieuw verschillende activiteiten ondernomen:
MuZIEum
In Nijmegen namen collega’s een groep scholieren mee naar
het MuZIEum. In dit ‘ervaringsmuseum’ ontdekten zij hoe
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bijzonder het eigenlijk is om te kunnen kijken, en hoe je leven
verandert als je slecht of niet kunt zien. Want horen, ruiken,
voelen en proeven worden dan opeens veel belangrijker.
Tijdens het bezoek werden alle zintuigen op scherp gezet,
vooral ook op het ‘doe-plein’ waar de kinderen zelf aan de slag
konden met bijvoorbeeld geurtesten en het brailleschrift.
Van Gogh Museum
Collega’s van EVI namen dertig kinderen van de IMC
Weekendschool mee naar het Van Gogh Museum in
Amsterdam. Hier kregen zij een interactieve tour en
leerden zij op speelse wijze over het leven van Vincent.
Concertgebouw
In het Koninklijk Concertgebouw bezocht een groep kinderen,
begeleid door Van Lanschot-collega’s, een speciaal concert
van het jong Nederlands Blazersensemble. Daaraan voorafgaand vond er een workshop plaats waarbij de kinderen onder
leiding van kunstenaar Jacob Plooy van oude plastic flessen
en ander ‘afvalmateriaal’ zelf instrumenten maakten.

Gezondheid
Uitje de Zonnebloem
De Zonnebloem zorgt ervoor 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. In 2019 zijn twaalf medewerkers van Van Lanschot
Kempen samen met de Zonnebloem naar Artis geweest.
Reanimatiecursussen
Elke dag overlijden 35 mensen aan een hartstilstand buiten
het ziekenhuis. Hun kans om te overleven is sterk verhoogd
als er binnen zes minuten mensen ter plekke zijn die starten
met reanimeren. De missie van de Hartstichting is dan ook
om van heel Nederland een 6-minutenzone te maken. In
2019 hebben ruim negentig Van Lanschot Kempencollega’s een reanimatie- of opfriscursus gevolgd. Hierbij
leren collega’s alle vaardigheden om een leven te redden
bij een hartstilstand.
Villa Pardoes
Villa Pardoes biedt onvergetelijke vakanties aan gezinnen
met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van
vier tot en met twaalf jaar. In april 2019 heeft de Foundation
samen met Villa Pardoes een pannenkoekenfestijn georganiseerd. Diverse collega’s hebben in totaal ruim honderd
pannenkoeken gebakken waar de kinderen en hun ouders
van konden smullen.
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Bartimeus en Van Gogh
Bartimeus is een grote zorg- en onderwijsinstelling voor
mensen die slechtziend of blind zijn. Dit jaar heeft de
Foundation samen met Bartimeus het Van Gogh Museum
bezocht, waar een speciaal interactief programma voor
blinden en slechtzienden beschikbaar was. Samen met
circa vijftien gasten hebben diverse Van Lanschot Kempencollega’s de wereld van Van Gogh ervaren met behulp van
uitsluitend geuren, geluiden en tastzin. Al met al een
bijzondere ervaring voor alle aanwezigen.
Sinterklaas-inpakactie
Stichting Sint voor ieder kind is er vooral voor kinderen met
een beperking of in een kansarme situatie, die vaak niet bij
de Sinterklaasintocht kunnen zijn. De Foundation heeft in
2019 cadeaus gesponsord voor minder bedeelde kinderen
in Amsterdam-Noord. Daarnaast hebben tientallen collega’s
met veel plezier meegeholpen om al deze cadeautjes, dit
jaar ruim 900, in te pakken.

Sociale cohesie door sport
Drie collega’s vertellen over hun ervaringen als vrijwilliger bij
verschillende sportevenementen van de Foundation.
Didier Weisz, senior specialist IT Services
‘Dit jaar deed ik voor de derde keer mee als begeleider aan
de ‘Olympische Sportdag’. Het was weer een geslaagd
evenement, zowel voor de kinderen als mijzelf. En ook de zon
was dit jaar weer volop aanwezig! Het doel van de Olympische
Sportdag is om kinderen ervaringen op te laten doen met
sporten die ze kennen, en om nieuwe sporten te ontdekken.
De kinderen deden allemaal enthousiast mee. Allemaal wilden
ze bij elk sportonderdeel laten zien dat zij de beste waren,
wat een fanatieke groep opleverde. Het watergevecht in de
middag zorgde voor de nodige afkoeling (en leverde natuurlijk
ook de nodige hilariteit op). Op naar volgend jaar!’
Jeroen Vreeker, senior associate equity portfolio
‘We hebben weer enorm genoten van het jaarlijkse
straatvoetbaltoernooi, georganiseerd door De Nieuwe Poort
in samenwerking met het Calvijn College uit Slotervaart. Het
doel van dit toernooi is de verbinding zoeken met leerlingen
van middelbare scholen uit achterstandswijken. Op een
heerlijke zonnige dag werd op een tweetal veldjes nabij de
Claude Debussylaan in Amsterdam de strijd aangegaan tegen
een aantal ploegen, bestaande uit medewerkers van bedrijven
op de Zuidas en scholieren. Het was weer heel gezellig met
de scholieren en tegelijkertijd een welkome afwisseling ten
opzichte van de dagelijkse werkzaamheden.’

David Verhoef, financieringsadviseur
‘Op 12 juni 2019 vond op het Sportpark Zuiderpark de
‘Rotterdamse Sportweek’ plaats, georganiseerd door NL
Cares. Met veertien collega’s uit Regio West boden we een
helpende hand. Meer dan tweehonderd basisschoolkinderen,
voor wie sporten geen vanzelfsprekendheid is vanwege hun
financiële situatie thuis, gingen aan de slag met sport en spel.
Ondanks dat er vervroegd moest worden gestopt vanwege
niet aflatende regen, was het een groot succes. De glimmende
ogen bij de uitgereikte medailles en de high fives op weg naar
de bus zetten deze ochtend in het juiste perspectief.’

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 2019 gedoneerd:
–

Tour du ALS: jaarlijks beklimmen honderden wielrenners,
hardlopers en wandelaars de Mont Ventoux in Frankrijk
om zoveel mogelijk geld op te halen in de strijd tegen
ALS, één van de meest ernstige en invaliderende
aandoeningen van het zenuwstelsel.

–

Vicki Brownhuis: een inloophuis voor volwassenen en
kinderen met kanker én hun naasten. Op verschillende
manieren wordt aandacht geschonken aan de psycho
sociale aspecten van kanker.

–

Run for KiKa Marathon: jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen
in Nederland kanker. Kika financiert onderzoeken naar
kinderkanker. De donatie ging naar het KiKa-team dat
meedeed aan de marathon van New York in november
2019.

–

World Child Cancer NL: deze stichting maakt Outreach
activiteiten mogelijk. Er wordt onder andere onderzoek
gedaan naar een geïndividualiseerde dosering van
chemotherapie, om zo de bijwerkingen te minimaliseren
en de genezingskans te verhogen. Van de resultaten
profiteren zowel patiënten in Nederland als in Low &
Middle Income Countries.
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–

Stichting Maarten van der Weijden Foundation /
11Stedenzwemtocht 2019: Maarten van der Weijden
heeft de Elfstedentocht zwemmend volbracht en
daarmee een prachtig bedrag opgehaald voor kanker
onderzoek. Vele vrijwilligers zwommen een deel van de
route mee.

–

Under Your Skin Foundation (UYSKIN): zet zich
onvoorwaardelijk in voor kinderen met een huidafwijking
en/of allergie. Ieder jaar worden alleen al bij de huisarts
meer dan twee miljoen diagnoses gesteld voor huidaan
doeningen en allergieën bij kinderen. UYSKIN vindt dat
de zorg voor deze kinderen beter en efficiënter kan.

–

–

Stichting Nationaal Monument MH17: een bijzonder
landschapsobject dat de herinnering aan de 298
slachtoffers levend wil houden. Onder de slachtoffers
was ook een medewerker van Van Lanschot Kempen
met zijn gezin.
KWF Kankerbestrijding: in Nederland krijgen jaarlijks
ongeveer 116.000 mensen kanker. Dat zijn dertien
mensen per uur. Dankzij wetenschappelijk onderzoek
overleven steeds meer mensen deze ziekte. Aan diverse
initiatieven is een donatie gedaan zoals aan de VrijthofVrijthof Bike Challenge.

–

Alpe d’HuZes: op één dag beklimmen zo’n 5.000
deelnemers fietsend, hardlopend, of wandelend maximaal
zes keer de Alpe d’Huez om zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor onderzoek naar kanker en naar verbetering
van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.

–

Stichting Beschermde Wieg: deze stichting biedt
laagdrempelige hulp en begeleiding, desgewenst
anoniem, aan zwangere vrouwen, om een veilige
geboorte te bevorderen met als doel te voorkomen dat
baby’s gedood worden of op een onveilige plek achter
worden gelaten net na de bevalling.

–

Edwin van der Sar Foundation: realiseert projecten ter
ondersteuning van mensen met hersenletsel op het
gebied van revalidatie, participatie en preventie.

–

Bloemencorso Zundert: het grootste dahliacorso ter
wereld op de eerste zondag van september. De bouw
van de wagens vindt plaats gedurende de zomer
maanden. Het is een sterk sociaal fenomeen dat jaarlijks
meer dan 70.000 bezoekers trekt uit de hele wereld.

–

Young Solar Challenge: race van scholierenteams met
‘zonneboten’ om de belangstelling voor techniek onder
jongeren aan te wakkeren. Het scholierenteam van het
d’Oultremontcollege uit Drunen ontving een donatie en
eindigde als 15e. In totaal delen 33 teams mee.

–

Stichting Zindividu: een platform waar zelfstandig
ervaringen, gedachten en gevoelens kunnen worden
uitgewisseld over ‘leven met een hersentumor’. Patiënten
worden begeleid op basis van eigen ervaringen in zowel
het reguliere als het alternatieve medische circuit.

–

Hartstichting 11strandentocht 2019: tijdens dit jaarlijkse
wandel- en hardloop-event lopen 3075 deelnemers 11,
20 , 40 of 60 kilometer langs de Nederlandse kust om
zoveel mogelijk geld op te halen voor de Hartstichting.

–

Stichting Present: stichting die een brug slaat tussen
mensen die iets te bieden hebben en mensen die
daarmee geholpen kunnen worden. Present maakt het
mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar.

–

Beursvloer Den Bosch: het maatschappelijke match
evenement van 's-Hertogenbosch dat bedrijfsleven,
onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties
verbindt.

–

Het Wereld Pad: hoe ga je verder als je kanker hebt
(gehad)? Door middel van wandelcoaching wordt
aandacht gegeven aan alles dat de patiënt belangrijk
vindt.

–

Stichting Effort Foundation is een jonge stichting die
projecten steunt en initieert gericht op het verbeteren
van het mentale welzijn van jongvolwassen (18-35 jaar
oud) met kanker. Kunst is daarbij de verbindende factor.
Kunst voor kracht is daarom het onderliggende motto.
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Jong Ondernemen

Jong Ondernemen

Hartstichting 11strandentocht

Uitje de Zonnebloem

Uitje de Zonnebloem
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Dekentjes Kerstconcert verzamelen voor het Leger des Heils

Tentoonstelling UWV

Cultuurkids

Stichting Rotterdamse Sporticonen

Olympische Sportweek Amsterdam

Olympische Sportweek Amsterdam
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FINANCIËLE POSITIE
STICHTING VAN LANSCHOT
KEMPEN FOUNDATION
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Balans per 31 december 2019
In €

31/12/2019

31/12/2018

103.593

112.794

103.593

112.794

Continuïteitsreserve

50.000

50.000

Algemene reserve

53.593

62.794

103.593

112.794

Activa
Liquide middelen

1

Passiva
Reserves en fondsen

2
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Staat van baten en lasten 2019
In €

2019

Begroot 2019

2018

Bijdrage Van Lanschot Kempen

95.000

95.000

98.500

Bijdrage medewerkers

20.620

20.575

20.221

0

500

1.509

Baten
Baten uit eigen fondswerving

3

Bijdrage klanten

Baten uit acties van derden

4

5.705

7.500

17.458

Overige baten

5

0

0

657

121.325

123.575

138.344

Verstrekte steun Financiële educatie,
talentontwikkeling en ondernemerschap

47.000

55.000

44.050

Verstrekte steun Kunst & cultuur

13.746

15.000

2.889

Verstrekte steun Gezondheid

13.933

35.000

17.746

Verstrekte steun Sociale cohesie door sport

19.260

25.000

22.775

Verstrekte steun Commissie Goede Doelen

29.290

30.000

10.531

123.299

160.000

97.991

7.297

7.000

5.291

130.526

167.000

103.282

-9.201

-43.425

35.062

0

0

0

-9.201

-43.425

35.062

0

0

0

-9.201

-43.425

35.062

Som der baten
Lasten
Lasten, besteed aan doelstellingen

Kosten beheer en administratie

6

7

Som der lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

8

Bestemming saldo baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan
Continuïteitsreserve
Algemene reserve
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Algemene
toelichting op de
financiële positie
en financiële
resultaten

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
3. Baten uit eigen fondswerving
Onder deze post vallen de bijdrage van Van Lanschot
Kempen, de bijdrage van de medewerkers van
Van Lanschot Kempen en de bijdrage van de klanten
van Van Lanschot Kempen.
De bijdrage van Van Lanschot Kempen wordt jaarlijks
bepaald door de Executive Board van Van Lanschot
Kempen. In 2019 bedroeg de jaarlijkse bijdrage, net als
in 2018, €95.000.
De bijdrage van de medewerkers van Van Lanschot
Kempen bestaat uit maandelijkse donaties en kerstcadeau
donaties van medewerkers die ervoor gekozen hebben om
hun kerstcadeau te doneren aan de Foundation. Daarnaast
hebben medewerkers ook in 2019 op andere manieren
gedoneerd aan de Foundation. Zo is er een actie gehouden
rondom Thanksgiving.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening van de Foundation is opgesteld overeen
komstig de 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 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 per 31 December 2019
1. Liquide middelen
De post liquide middelen betreft het banksaldo van
de Foundation.
2. Reserves en fondsen
De post reserves en fondsen van de Foundation wordt
gevormd door geaccumuleerde saldi van de baten en
lasten. Zoals verwacht is er over 2019 een negatief
saldo van baten en lasten. Het saldo over 2019 wordt
onttrokken aan de algemene reserve.
Verloopoverzicht reserves en fondsen
In €

2018

Dotaties
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Onttrekking

2019

Continuïteitsreserve

50.000

0

0

50.000

Algemene reserve

62.794

0

9.201

53.593

4. Baten uit acties van derden
Over 2019 heeft de Foundation €5.705 aan donaties
van derden mogen ontvangen. Deze post bestaat uit
opbrengsten van oude IT apparatuur.
5. Overige baten
In 2019 waren er geen overige baten.
6. Lasten besteed aan doelstellingen
Onder deze post vallen kosten die besteed zijn aan de
diverse maatschappelijke projecten die de Foundation
steunt. Zoals gepland is de verstrekte steun toegenomen
in vergelijking tot 2018. De meeste werkgroepen hebben
hun budget voor 2019 grotendeels kunnen besteden aan
activiteiten binnen de doelstelling van de Foundation.
7. Kosten beheer en administratie
Onder deze post vallen kosten die gerelateerd zijn aan
het beheer van de Foundation zoals communicatiekosten.
8. Saldo financiële baten en lasten
Onder deze post vallen de rentebaten.
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De Foundation heeft geen personeel in dienst. De
werkzaamheden van de Foundation worden uitgevoerd
door medewerkers in dienst van Van Lanschot Kempen
Wealth Management NV. 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
2019, of die additionele toelichting in de jaarrekening
vereisen.
Amsterdam, 26 maart 2020
Bestuur Stichting Van Lanschot Kempen Foundation
Godfried van Lanschot
Anne van Lint
Lukas Koppens
Sander Boleij
Gerard Roelofs
Peter Hietink
Elbert Rodenburg
Jacobine Gratama
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