Jaarverslag 2016
Leeuwensteinstichting
Doel van de Leeuwensteinstichting: De Leeuwensteinstichting stelt zich tot doel initiatieven te
ondersteunen in het maatschappelijke en culturele veld en op het raakvlak van beide. Het gaat de
Leeuwensteinstichting daarbij om het ondersteunen van bijzondere mensen met vernieuwende
initiatieven. Leeuwenstein zoekt daarbij naar het creëren van kansen door het leggen van nieuwe
dwarsverbanden en het aanboren van creatieve energie.
De Leeuwensteinstichting is opgericht in 1976 als particulier initiatief om bovenstaande doelstelling
mogelijk te maken.
Bestuursvergaderingen: In 2016 is het bestuur van de Leeuwenstein Stichting viermaal officieel bij
elkaar geweest. Daarin hebben we verschillende aanvragen behandeld. Die aanvragen kwamen
rechtstreeks bij ons binnen, dan wel via de Haëlla Stichting. We streven ernaar om aanvragen niet
zomaar bij ons binnen te laten komen, maar zelf, proactief, op zoek te gaan naar mensen en
organisaties in het culturele en sociaal-maatschappelijk veld.
Het culturele veld: De bezuinigingen van de rijksoverheid komen hard aan bij de productiehuizen in de
podiumkunsten. Daardoor dreigt het doorgroeitraject van talent tot professional weg te vallen. We
denken dat de talentscouting in goede handen is bij die productiehuizen. Binnen die productiehuizen
hebben we ons geconcentreerd op Theater Bellevue en de Toneelschuur. In 2016 hebben we besloten
de samenwerking met de Toneelschuur voor twee jaar voort te zetten. Van Bellevue hebben we na
participatie in een drietal producties verspreid over 3 jaar afscheid genomen.
In 2016 hebben we na meerdere discussies eerst een longlist opgesteld van in aanmerking komende
culturele initiatieven, vervolgens een shortlist om uiteindelijk met één club in gesprek te gaan. In 2017
moet dat tot besluitvorming leiden.
In 2016 liep onze 4-jarige samenwerking met FOAM af met het succesvol afronden van het Project
“Twee keer kijken”.
Het sociaal-maatschappelijke veld: De banden die we aangeknoopt hadden in 2015 met een drietal
sociale initiatieven waren bewerkelijker en moeizamer dan we in eerste instantie dachten. Met Gastvrij
Oost hebben we de samenwerking voortgezet. Het ligt in de bedoeling om net als in het culturele veld
een beperkt aantal personen en/of organisaties te selecteren met wie we meerjarig en substantieel een
samenwerking willen aangaan. In 2017 zullen we hopelijk daarin tot een keuze komen.
Overige zaken: In 2016 hebben we tenslotte het (financieel) jaarverslag 2015 vastgesteld en
goedgekeurd en hebben we kennis genomen van nieuwe regels inzake Goede Doelen en
Vermogensfondsen.
Bestuurssamenstelling: Voorjaar 2016 trad Natasja van den Berg toe als nieuw lid van het bestuur.
Het bestuur bestond in 2016 uit:
- Bart Teulings (voorzitter),
- Jan Janse (penningmeester),
- Elsemijn Teulings (secretaris),
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- Maarten van der Meer (lid).
- Natasja van den Berg (lid, vanaf 23 mei 2016)
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor het bestuur en
aan hen zijn ook geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
Website: www.leeuwensteinstichting.nl.
Administratieve ondersteuning: De Leeuwensteinstichting laat zich ondersteunen door de Haëlla
Stichting. Aanvragen worden via deze stichting geleid. Ook in 2016 zijn we Geeske Zanen en de haren
van die Haëlla Stichting weer veel dank verschuldigd voor hun werk.
De financiële administratie en controle hebben we belegd bij Arondeus&Van Ek, die de administratie
van de penningmeester checkt en de financiële jaarstukken opstelt.
Vermogensbeheer: Het vermogensbeheer is vanaf medio 2013 in handen gegeven van ABN AMRO
MeesPierson. Minimaal twee maal per jaar is er overleg tussen bestuur en vermogensbeheerders over
de invulling van het afgegeven mandaat. Gegeven de doelstelling van de Leeuwensteinstichting, te
weten financiering van sociaal culturele initiatieven vanuit het rendement op het kernvermogen, is er
gekozen voor een gematigd offensief profiel met een portefeuille die voldoet aan maatschappelijk
verantwoorde en duurzame criteria. Dat profiel kent een behoorlijk hoog risico, maar brengt het streven
binnen bereik dat een substantieel rendement op het vermogen aan de doelstellingen gegeven kan
worden. In het najaar is besloten onderzoek te doen naar alternatieve, goedkopere
vermogensbeheerders. In 2017 zal hierover een beslissing worden genomen.
Toegekende donaties: zie pagina 6 van het financiële verslag.
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Leeuwenstein Stichting
Mercatorplein 78
1056 CL AMSTERDAM
Balans per 31 december 2016
ACTIVA

€

2016

€

2015

FINANCIELE VASTE ACTIVA
Effecten
Leningen

2.287.473
0

2.189.208
0

2.287.473

2.189.208

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen korte termijn
Liquide middelen

606
287.918

969
473.299

288.524

474.268

2.575.997

2.663.476

2.545.271

2.634.250

0

0

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Reservering toegekende subsidies
Transitoria
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30.000
726

28.500
726

30.726

29.226

2.575.997

2.663.476
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Staat van baten en lasten 2016
€

2016

€

2015

BATEN

Opbrengsten
Af: directe kosten

62.387
0

243.063
0

62.387

243.063

LASTEN
Schenkingen
Algemene kosten

BRUTO BEDRIJFSRESULTAAT
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN
RESULTAAT
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116.500

98.500

34.866

37.072
151.366

135.572

-88.979

107.491

0

0

-88.979

107.491
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Leeuwenstein Stichting
Mercatorplein 78
1056 CL AMSTERDAM
Toelichting op de balans per 31 december 2016

Effecten

2.287.473
2.287.473

Effecten ABN Amro

Vorderingen korte termijn

606
606

Opgelopen rente ABN Amro

Liquide middelen

287.918

ABN Amro 25.20.95.995
ABN Amro 54.56.93.780
ABN Amro 25.50.28.598

Kapitaal

0
239.925
47.993
287.918
2.545.271

Vermogen per 01-01-2016
Bij: resultaat 2016

2.634.250
-88.979

Vermogen per 31-12-2016

2.545.271

Schulden korte termijn

30.000

Haëlla Stichting

Transitoria
Reservering administratiekosten
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30.000
30.000
726
726
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

Opbrengsten

62.387

Bankrente
Opbrengst effecten
Koersresultaat effecten

Schenkingen

3.182
28.641
30.564
62.387
116.500

Stichting Le Grand Cru
Stichting Gastvrij Oost I
Stichting Fotografie Museum Amsterdam (FOAM)
Stichting WaaR Art and Culture
Stichting Moving Arts Project
Stichting Toneelschuur Producties
Wijdoenmee.nu
Stichting Gastvrij Oost II
El Camino (Bellevue)

Algemene kosten
Schenkingen
Verblijfkosten
Lidmaatschappen
Bankkosten
Administratiekosten
Reiskosten
Diversen
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4.000
10.000
20.000
5.000
2.500
20.000
10.000
30.000
15.000
116.500

34.866
0
725
400
33.047
666
30
-2
34.866
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Toelichting algemeen

1. Het financieel verslag 2016 is samengesteld aan de hand van de bescheiden,
zoals die door de stichting ter beschikking zijn gesteld.

2. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs.
De afschrijvingstermijn is vijf jaar.

Alle bedragen zijn weergegeven in euro’s.

Leeuwenstein Stichting
Mercatorplein 78
1056 CL AMSTERDAM

Amsterdam, 5 mei 2017

Betreft: financieel verslag 2016
Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent het financieel verslag 2016 van de Leeuwenstein
Stichting.

Opdracht
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Leeuwenstein Stichting
Mercatorplein 78
1056 CL AMSTERDAM
Ingevolge uw opdracht hebben wij het financieel verslag 2016 van de Leeuwenstein Stichting
samengesteld, waarin begrepen de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en
lasten 2016.

De jaarrekening is samengesteld aan de hand van de door de onderneming verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.

Onze werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten
van de financiële gegevens, het invoeren van deze gegevens in een geautomatiseerd
boekhoudsysteem en het samenstellen van de jaarrekening.

De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening, die aan een
accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Hoogachtend,
Arondeus Management,

Mr. A.C. Arondeus
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