
Jaarverslag 2015 

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 dit soort initiatieven mogelijk 

te maken. 

Bestuursvergaderingen: In 2015 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.  

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 2014 hebben we met beiden meerjarige 

afspraken gemaakt die in 2015 doorliepen. 

In 2015 hebben we een keuze gemaakt uit de talloze sociaal-maatschappelijke initiatieven. 

Geïnspireerd mede door een bestuursbijeenkomst in september met Albert Jan Kruiter. We hebben 

banden aangeknoopt met initiatieven in Amsterdam Noord, (nieuw) West en Oost. Voor Noord en 

West heeft dat al tot financiële ondersteuning geleid. Het heeft al met al toch meer voeten in de aarde 

dan in eerste instantie gedacht om heldere projecten in deze organisaties vorm te geven. We blijven 

daarop sturen en gaan dit beleid doorzetten in 2016. 

Het project bij FOAM (“Twee keer kijken”) liep ook in 2015 nog ‘gewoon’, dat wil zeggen succesrijk 

door. 

In 2015 hebben we tenslotte het (financieel) jaarverslag 2014 vastgesteld en goedgekeurd en hebben 

we kennis genomen van nieuwe regels inzake Goede Doelen en Vermogensfondsen. 

Bestuurssamenstelling: Marian van den Steenhoven verliet het bestuur op het einde van 2015. In 

2015 bestond het bestuur uit de navolgende personen:  

- Bart Teulings (voorzitter),  
- Jan Janse (penningmeester),  
- Elsemijn Teulings (secretaris),  
- Marian van den Steenhoven (lid) (tot november 2015) 
- Maarten van der Meer (lid). 
 
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 2015 zijn we Geeske Zanen en de 

haren van die Haëlla Stichting weer veel dank verschuldigd voor hun werk. 



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. 

Toegekende donaties: 

- Bookstore        €   8.000 

- Bellevue inzake “Rad van Fortuin”     € 15.000 

- Toneelschuur H’lem       € 20.000 

- Five questions You always wanted to ask a Terrorist   €   1.500 

- Scharlaken Noord voor inrichting inloophuis     €   4.000 

- Rotterdams Centrum voor Theater “Wie is er nou gek?”   € 10.000 

- Foam 2de  tranche Twee keer kijken     €           10.000 

- KunstZinnig “Biografie in Beeld”      €   5.000 

- Warme Winkel “BAM”        € 10.000 

- NoorderPark        € 15.000 

 

 

Totaal          € 98.500 

       

 

  



            

   

Balans per 31 december 2015       

 

       € 2014   € 2015

       

ACTIVA            

FINANCIELE VASTE ACTIVA          

Effecten       2.195.603   2.189.208 

Leningen                       0                             0

            

       2.195.603   2.189.208 

VLOTTENDE ACTIVA           

Vorderingen korte termijn          1.014              969 

Liquide middelen       367.868      473.299 

         368.882      474.268 

  

       2.564.485   2.663.476

         

PASSIVA            

   

EIGEN VERMOGEN     2.526.759   2.634.250 

VOORZIENINGEN           

Overige voorzieningen       0                 0

     

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN          

Reservering toegekende subsidies        37.000             28.500 

Transitoria                726              726 

            37.726         29.226

       

       2.564.485                2.663.476

       

   



            

   

Staat van baten en lasten 2015       

       € 2014   € 2015

       

BATEN             

   

Opbrengsten               243.986           243.063 

Af: directe kosten             0                0 

                243.986           243.063

       

            

   

LASTEN            

Schenkingen     65.000     98.500   

Algemene kosten     35.484     37.072   

Afschrijvingen              0              0  

  

      95.484   135.572  

   

   

BRUTO BEDRIJFSRESULTAAT    148.502         107.491

   

BIJZONDERE BATEN                       50.363                     0 

    

RESULTAAT                   198.865         107.491

       

             

            

   

 

 

          

 



Toelichting op de balans per 31 december 2015    

    

    

Effecten                      2.189.208       

Effecten ABN Amro                  2.189.208

  

Vorderingen korte termijn      969       

Opgelopen rente ABN Amro              969 

   

Liquide middelen            473.299       

ABN Amro 25.20.95.995                   0 

ABN Amro 54.56.93.780        378.908 

ABN Amro 25.50.28.598          94.391 

           473.299 

   

Kapitaal            2.634.250       

Vermogen per 01-01-2015                2.526.759 

Bij: resultaat 2015                    107.491 

Vermogen per 31-12-2015                2.634.250 

   

Transitoria     726       

Reservering administratiekosten             726 

             

  



   

Toelichting op de staat van baten en lasten 2015  

      

Opbrengsten    243.063      

  

Bankrente              4.106  

Opbrengst effecten          51.735 

Koersresultaat effecten        187.222  

          243.063  

 

Schenkingen      98.500     

Schenkingen 2016         98.500   

 

  

Algemene kosten       37.072       

Verblijfkosten                 25  

Lidmaatschap FIN                          400   

Bankkosten             35.950   

Administratiekosten              666   

Reiskosten                 30   

Diversen                   1   

           37.072 

   

     

 


