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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. De
Leeuwensteinstichting beoogt bijzondere mensen in staat te stellen vernieuwende initiatieven te nemen.
Leeuwenstein zoekt 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 2018 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 is onze bedoeling om meerjarige
samenwerkingen aan te gaan met culturele en sociale initiatieven aan wie wij een betekenisvolle
bijdrage kunnen leveren. Ook hebben we in juni met behulp van Melanie Post gereflecteerd op onze
koers van de afgelopen jaren. En geconcludeerd dat we op de goede weg zijn, wel meer focus zouden
kunnen aanbrengen, soms in hogere eenmalige bijdragen moeten durven denken en eventuele
samenwerking met andere fondsen moeten overwegen.
Het culturele veld: Al enkele jaren ondersteunen we productiehuizen in het toneel, te weten
Toneelschuur Haarlem, in het verleden Bellevue Amsterdam en vanaf 2018 Like Minds in Amsterdam.
Dat is nodig omdat het doorgroeitraject van talent tot professional nog altijd een slecht geborgd
onderdeel is in het Kunstenbeleid van de overheden. We denken dat de talentscouting in goede handen
is bij die productiehuizen. Binnen die productiehuizen hebben we een meerjarige samenwerking met de
Toneelschuur. In 2018 hebben we besloten die samenwerking bij hoge uitzondering voor te zetten in
2019 en 2020. Daarnaast hebben we een bijdrage gegeven aan Like Minds. Vanaf 2019 zullen we elk
jaar bezien of we de in beginsel 3-jarige samenwerking met Likeminds voort zullen zetten.
Ook hebben we een bijdrage geschonken aan een initiatief van Elsie de Braauw (Kunst in de klas)
waarin zij op een professionele en aanstekelijke wijze toneel in de klassen van lagere scholen weet te
brengen.
Het sociaal-maatschappelijke veld: Hier concentreren we ons op de grootstedelijke problematiek,
waarbij we vooral zoeken in onderwijs, uitgeprocedeerden en ondersteuning zonder al teveel
bureaucratie. In 2018 hebben we besloten de Weekendschool on tour en Stichting Jongeren die het
Kunnen (JDK) te gaan ondersteunen. Via de diaconie zijn we betrokken bij het wereldhuis in
Amsterdam.
Vermogensbeheer: Het vermogensbeheer is vanaf medio 2017 in handen gegeven van ING. 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
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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 juni
hebben we besloten het mandaat iets minder risicovol in te vullen en hebben we ING gevraagd de
portefeuille neutraal in te richten. De laatste maanden van 2018 op de aandelenmarkt hebben onze
intuïtie bewaarheid en daarmee was het goed dat we iets minder in aandelen hadden belegd.
Desalniettemin is het resultaat over 2018 nog altijd behoorlijk negatief.

Bestuurssamenstelling: In 2018 zijn er geen wijzigingen in het bestuur geweest. Het bestuur bestond
in 2018 uit:
- Bart Teulings (voorzitter),
- Jan Janse (penningmeester),
- Elsemijn Teulings (secretaris),
- Maarten van der Meer (lid).
- Natasja van den Berg (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 2018 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 in handen gelegd van Arondeus&Van Ek, die de
administratie van de penningmeester checkt en de financiële jaarstukken opstelt.
Toegekende donaties: zie pagina 6 van het financiële verslag.
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Leeuwenstein Stichting

Balans per 31 december 2018
€

2018

€

2017

ACTIVA
FINANCIELE VASTE
ACTIVA
Effecten
Leningen

2.471.839
0

2.637.473
0
2.471.839

2.637.473

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen korte termijn
Liquide middelen

0
8.726

0
59.823
8.726

59.823

2.480.565

2.697.296

2.452.269

2.696.570

0

0

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Reservering toegekende subsidies
Transitoria

27.570
726
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0
726
28.296

726

2.480.565

2.697.296

Leeuwenstein Stichting

Staat van baten en lasten 2018
€

2018

€

2017

BATEN
Opbrengsten
Af: directe kosten

-103.621
0

220.382
0

-103.621

220.382

LASTEN
Schenkingen
Algemene kosten

117.570

40.500

23.110

28.583

BRUTO BEDRIJFSRESULTAAT
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN
RESULTAAT

4

140.680

69.083

-244.301

151.299

0

0

-244.301

151.299

Leeuwenstein Stichting

Toelichting op de balans per 31 december 2018
Effecten

2.471.839

Effecten ING

2.471.839

Vorderingen korte termijn

0

Opgelopen rente

0

Liquide middelen

8.726

NL 49 INGB 0007 7999 75

Kapitaal

8.726
8.726
2.452.269

Vermogen per 01-01-2018
Bij: resultaat 2018

2.696.570
-244.301

Vermogen per 31-12-2018

2.452.269

Schulden korte termijn

27.570

Haëlla Stichting

Transitoria

27.570
27.570
726

Reservering administratiekosten

726
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Leeuwenstein Stichting

Toelichting op de staat van baten en lasten 2018
Opbrengsten

-103.621

Bankrente
Opbrengst effecten
Koersresultaat effecten

Schenkingen

1
9.022
-112.644
-103.621
117.570

Stichting Toneelschuur Producties
Stichting Likeminds
Stichting IMC
Weekendschool
Episode One
Stichting Jongeren Die Het Kunnen
(DJK)
Dream Support
Stichting Kantlijn Amsterdam
Stichting Kunst in de Klas
Diaconie Amsterdam
ZAM Magazine

Algemene kosten

20.000
15.000
15.000
7.500
10.070
15.000
2.500
7.500
15.000
10.000
117.570

23.110

Verblijfkosten
Lidmaatschappen
Bankkosten
Administratiekosten
Reiskosten
Diversen

0
400
22.116
545
0
49
23.110
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