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Voorwoord Ook in 2021 heeft de coronapandemie ons land in de greep 
gehouden. Spraken wij vorig jaar nog de verwachting uit 
dat we weer in staat zouden zijn als vanouds projecten te 
organiseren, bleek het tegendeel helaas het geval. Door alle 
maatregelen konden we slechts een beperkt deel van het 
jaar projecten uitvoeren of eraan deelnemen. 

Daarom hebben we er als Foundation ook in 2021 voor 
gekozen om op een andere manier een bijdrage te leveren 
aan projecten. Zo hebben wij bijvoorbeeld ter gelegenheid 
van ons vijfjarig bestaan een actie onder de medewerkers 
van Van Lanschot Kempen gehouden, waarbij zij een zelf   -
gekozen doel konden voordragen. Gelukkig hebben we in 
de zomermaanden toch nog een aantal projecten op normale 
wijze kunnen laten doorgaan, zoals de Olympische Sport-
dagen in Rotterdam en Amsterdam. 

Uit de enquête die we vorig jaar gehouden hebben, blijkt 
dat veel medewerkers van Van Lanschot Kempen actief zijn 
als vrijwilliger bij andere organisaties. De naamsbekendheid 
van de Foundation blijkt onder de respondenten zeer hoog 
te zijn. We hebben gelukkig veel reacties gekregen van 
nieuwe vrijwilligers en verwachten daar in 2022 dankbaar 
gebruik van te gaan maken. 

We bedanken wederom alle vrijwilligers die, ondanks de 
voorgenoemde belemmeringen, zich toch hebben ingezet 
voor de Foundation. Ook bedanken we alle gulle donateurs. 
Onze speciale dank gaat uit naar onze voormalige bestuurs-
voorzitter Karl Guha. Voor zijn afscheid wilde hij geen 
cadeaus ontvangen en vroeg genodigden in plaats daarvan 
een bijdrage aan de Van Lanschot Kempen Foundation te 
doen. Hierdoor heeft de Foundation een groot aantal extra 
donaties ontvangen.

Het bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat alle 
vrijwilligers van de Van Lanschot Kempen Foundation in 
2022 weer actief aan de slag kunnen en volop aan allerlei 
projecten kunnen deelnemen. 

Godfried van Lanschot
Voorzitter
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De Raad van Toezicht (RvT) is tevreden over de wijze 
waarop het bestuur van de Foundation het beleid van de 
Foundation in 2021 heeft uitgevoerd. De coronapandemie 
heeft er helaas ook in 2021 toe geleid dat veel initiatieven 
van de Foundation niet op de gewenste wijze uitgevoerd 
konden worden. De RvT waardeert de manier waarop het 
bestuur erin geslaagd is om het beleid in deze bijzondere 
omstandigheden aan te passen om zo de beschikbare 
middelen toch te kunnen besteden. De RvT-leden hopen dat 
de Foundation in 2022 weer een actieve bijdrage kan 
leveren aan een stabiele en gezonde samenleving. 

Samenstelling en werkwijze van de RvT
De RvT bestaat uit ten minste drie leden van de Raad van 
Bestuur van Van Lanschot Kempen. De RvT is verantwoor-
delijk voor de benoeming van en het toezicht op het bestuur 
van de Foundation. De samenstelling van de RvT is per  
31 december 2021 als volgt: 

Maarten Edixhoven
Constant Korthout 
Arjan Huisman 
Richard Bruens 
Erik van Houwelingen 

Gedurende het jaar hebben de RvT-leden op regelmatige 
basis contact met het bestuur van de Foundation. Daarnaast 
heeft de RvT in 2021 één keer vergaderd om invulling te 
geven aan haar toezichthoudende rol op de uitvoering van 
het beleid.

Verslag  
Raad van  
Toezicht
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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 zij voortkomt, 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 onze 
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 voor-
gezeten 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 mede-
werkers als klanten van Van Lanschot Kempen hebben op 
deze terreinen veel te bieden en te delen.

Kunst & cultuur
Van Lanschot Kempen ondersteunt al vele jaren kunst, 
kunstenaars en musea en draagt 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. We vinden het belangrijk om bij 
te dragen aan het verlagen van de drempel tot kunst & 
cultuur voor groepen kinderen en ouderen die de weg 
daarnaartoe zelf niet gemakkelijk vinden. 

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 Van Lanschot Kempen een groot netwerk en veel 
expertise in de gezondheidssector heeft. 

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.
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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’.

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) passen niet binnen de 
doelstelling 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 voorwaarden voor het behalen van 
de doelstelling van de Foundation.

Activiteiten Foundation in 2021
Net als vorig jaar stond 2021 helaas nog steeds in het teken 
van de coronapandemie en de bijhorende maatregelen. Met 
name die van het houden van 1,5 meter afstand en het zoveel 
mogelijk thuiswerken, hebben grote gevolgen gehad voor 
de activiteiten van de Foundation. De inzet van mede werkers 
is immers de belangrijkste voorwaarde voor het geven van 
financiële ondersteuning aan een project of doel. Het bestuur 
heeft vrijwel het hele jaar door twee wekelijks online vergaderd 
om te bespreken hoe we onze middelen ondanks die maat-
regelen en in overeen stemming met de voorwaarden van het 
Corona Management Team toch konden inzetten. 

Aan het begin van 2021 hebben we onder de medewerkers 
in Nederland een enquête gehouden. Het doel hiervan was 
om meer inzicht te krijgen in de bekendheid met de Foundation 
en daarnaast om de belangstelling te meten om in de toekomst 
actief te zijn. 

Aan de enquête hebben 577 respondenten (38%) meege-
werkt, waarvan 89% al bekend was met de Foundation. 
32% van de medewerkers in Nederland is ook in zijn vrije 
tijd actief als vrijwilliger of bestuurder bij een charitatieve 
instelling. Tachtig collega’s hebben aangegeven zich in de 
komende tijd actief te willen inzetten voor de Foundation.  
De totale resultaten zijn meegenomen in de twee off-site-
vergaderingen van het bestuur in juni en december.

In navolging van 2020 hebben we ook dit jaar weer een 
actie uitgezet onder de medewerkers van Van Lanschot 
Kempen, onder andere om de bekendheid verder te vergroten. 
Mede in het kader van het vijfjarig bestaan van de Foundation 
is onder collega’s een competitie uitgezet waarbij een donatie 
kon worden gewonnen voor een zelfgekozen goed doel. 
Teams konden hiervoor een aanvraag indienen bij het 
bestuur. Hoe meer medewerkers aan dat goede doel 
konden meedoen, hoe groter de donatie die kon worden 
verdiend. Bij deze actie zijn vijf projecten beloond met een 
donatie. Op pagina 11 staat een verslag van een van de 
winnaars. 

Gelukkig hebben we in de zomerperiode actief aan een 
aantal activiteiten kunnen deelnemen. Dit waren met name 
sportevenementen, zoals de Olympische sportweek in 
Rotterdam en Amsterdam.

Tenslotte heeft de Commissie goede doelen een groot aantal 
donaties kunnen doen aan organisaties en activiteiten waarbij 
medewerkers van Van Lanschot Kempen in hun vrije tijd 
betrokken zijn.

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 er voldoende medewerkers zijn die 
zich willen inzetten voor de activiteiten. Elk jaar is het streven 
per thema minstens één activiteit te ondersteunen. 

Governance
De activiteiten van de Foundation worden geïnitieerd en 
gecoördineerd door medewerkers die zitting hebben in een 
van de werkgroepen. De werkgroepen worden voorgezeten 
door een bestuurslid van de Foundation. 
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SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR PER  
31 DECEMBER 2021

Godfried van Lanschot (voorzitter) 
Anne van Lint (penningmeester) 
Lukas Koppens (secretaris en voorzitter Commissie  
goede doelen) 
Vacature (voorzitter werkgroep Kunst & cultuur) 
Jacobine Gratama (voorzitter werkgroep Communicatie) 
Peter Hietink (voorzitter werkgroep Financiële educatie, 
talentontwikkeling en ondernemerschap) 
Pauline Kreeft (voorzitter werkgroep Gezondheid) 
Bob Stroeken (voorzitter werkgroep Sociale cohesie  
door sport) 

De bestuursleden zijn niet in loondienst van de Foundation 
en ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen eventuele reële 
onkosten gedeclareerd worden. Dat is in 2021 niet gebeurd. 
Naast het bestuur is er een toezichthoudend orgaan (Raad 
van Toezicht) bestaande uit ten minste drie leden van de 
Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen. 

COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN  
In het bestuur van de Foundation is één lid specifiek verant-
woordelijk voor de communicatie met alle belang hebbenden. 
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 het 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 
zij in contact kunnen komen met de Foundation. 

EXTERNE COMMUNICATIE
Op haar webpagina licht de Foundation haar missie, de 
thema’s waarvoor ze zich inzet en haar organisatie toe.  
Daar publiceert de Foundation ook haar jaarverslagen.

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.  

Vooruitblik 2022
De Foundation hoopt in 2022 weer volop activiteiten te 
kunnen organiseren. Vanuit de verschillende werkgroepen zijn 
daarvoor contacten met bestaande en nieuwe partners gelegd 
en waar mogelijk hebben we hiervoor al voorbereidingen 
getroffen. Zo is het onze ambitie om samen te gaan werken 
met Voedselbanken Nederland en Hand Washing Angels, 
een initiatief om kinderen te helpen hun dagelijkse hygiëne 
te verbeteren. Ook is er al een aantal concerten in Het 
Concertgebouw gepland, onder andere voor een bezoek 
met jonge kinderen, maar ook in samen werking met het 
World Doctors Orchestra.

Met de resultaten van de personeelsenquête en de 
besprekingen tijdens twee offsitevergaderingen in 2021  
als input, rondt het bestuur het beleidsplan 2022-2024 af 
en publiceert dit op de website. 

Het bestuur is van plan om voor een aantal uur per week 
een bureaudirecteur aan te stellen, waardoor de effectiviteit 
en impact van de Foundation verder wordt vergroot. Ook 
willen we de inzet van medewerkers en ons bereik beter 
kunnen meten. We zijn ervan overtuigd dat een vaste 
medewerker in een coördinerende rol hieraan kan bijdragen.

Godfried van Lanschot Peter Hietink

Jacobine Gratama

Lukas Koppens Pauline Kreeft

Anne van Lint Bob Stroeken

https://vanlanschotkempen.com/vlkf
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EEN DUURZAME RELATIE 
AANGAAN MET DE 
MAATSCHAPPIJ WAARIN  
WE OPEREREN 
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Financiële educatie en talentontwikkeling 

De meeste partners waar wij op het gebied van Financiële 
educatie en talentontwikkeling mee samenwerken, 
organiseren hun projecten op of samen met basis- en 
middelbare scholen. Het doel is om kennis over te dragen  
op gebied van financiën in de breedste zin van het woord  
en bij te dragen aan talentontwikkeling. 

JINC
Samen met JINC hebben we in 2021 met verschillende 
projecten 127 scholieren bereikt. Jaarlijks organiseert JINC 
ook ‘Baas van Morgen’, een dag waarop leerlingen in de 
leeftijd van 10 tot 16 jaar de baas zijn van een bedrijf en 
uitgedaagd worden na te denken over hun eigen toekomst  
en dat van het bedrijf waar ze op bezoek zijn. Richard Bruens 
was ook dit jaar gastheer van het project. 

Stichting LEF
Bij Stichting LEF zijn in 2021 de gastlessen weer begonnen. 
Op het middelbaar onderwijs dragen we bij aan het vergroten 
van praktische en financiële kennis.
 
Scholenstrijd
Met Scholenstrijd hebben we dit jaar enkele collega’s opgeleid 
om gastlessen voor op scholen te verzorgen en is er ook een 
aantal gastlessen gegeven. De lessen gaan over beleggen en 
de opgedane kennis kan gebruikt worden in een online 
beleggingscompetitie die Scholenstrijd elk jaar organiseert. 

Jong Ondernemen
Met Jong Ondernemen organiseerden we een Investment 
Game op de Avans Hogeschool, die helaas door de laatste 
lockdown van 2021 verschoven moest worden naar 2022.

Humanitas
Voor Humanitas zijn ook dit jaar meerdere collega’s actief 
via het project ‘Thuisadministratie’. Hierbij wordt individuele 
hulp aangeboden bij het op orde krijgen van de financiële 
administratie aan mensen die het zicht daarop kwijt geraakt 
zijn.

De Oranje Koe
Dit jaar heeft Van Lanschot Zwitserland zich bij de werk-
groep Financiële educatie en talentontwikkeling aangesloten. 
Collega's in Zwitserland verzorgden via De Oranje Koe 
gast lessen voor Nederlandse kinderen. De Oranje Koe is 
een erkende Nederlandse taal- en cultuur school en biedt al 
meer dan vijftien jaar onderwijs voor Nederlandse en 
Belgische kinderen in Zürich en omgeving.

Terugblik op  
de activiteiten 
in 2021

In dit hoofdstuk lichten we voor elk van de 
vier thema’s en de Commissie goede doelen 
enkele activiteiten van de Foundation nader 
toe of vertellen collega’s over hun ervaringen. 
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die 
dit jaar aan alle projecten hebben deel
genomen.
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Kunst & cultuur

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep Kunst & cultuur 
helaas weinig kunnen doen. Veel bijeenkomsten werden door 
corona uitgesteld. Eén van de activiteiten die wel door kon 
gaan, was het ‘Appeltaartconcert’. 

Appeltaartconcert
Stichting Appeltaartconcerten is een organisatie die met 
appeltaart en klassieke muziek naar mensen toekomt, 
waarvoor het niet vanzelfsprekend is om naar een concert-
zaal te gaan. De inwoners van een verzorgingshuis in 
Rotterdam waren de gelukkigen die konden genieten van 
een mooi klassiek concert. Collega’s uit regio West hebben 
zich ingezet om voorafgaand aan het concert heerlijke 
appeltaarten te bakken en collega’s van kantoor Rotterdam 
en Den Haag waren tijdens het concert aanwezig om 
noodzakelijke assistentie te verlenen. Van het rondbrengen 
van de appeltaart tot het leveren van de handjes aan de 
rolstoelen om iedereen naar de aula van het verzorgingshuis 
te brengen. De bewoners genoten duidelijk volop van de 
herkenbare muziek van het klassieke concert én van de 
heerlijke appeltaart. De werkgroep Kunst & cultuur wil op 
korte termijn meer woongroepen benaderen voor dit 
waardevolle event. 

Gezondheid

Stichting Buurtbuik   
Stichting Buurtbuik: in Nederland wordt jaarlijks ruim 34 kilo 
voedsel (dat staat gelijk aan 250 porties groente) per persoon 
weggegooid. En dat terwijl er in ons land nog steeds mensen 
in armoede leven. Stichting Buurtbuik zet zich in tegen 
voedselverspilling en voor het bevorderen van sociale 
cohesie. Dit doen zij door het ophalen van overtollig voedsel 
uit lokale supermarkten, groenteboeren en bakkerijen om 
daar vervolgens een maaltijd van te koken voor buurt-
bewoners. Een van onze collega’s stuurt dit initiatief aan  
in Amsterdam. De Foundation droeg graag een financieel 
steentje bij aan dit project. 

Brainstormsessie Bartiméus
Bartiméus is een grote zorg- en onderwijsinstelling voor 
mensen die slechtziend of blind zijn. Helaas hebben we ook 
dit jaar vanwege de omstandigheden geen fysieke activiteiten 
kunnen organiseren. Wel hebben we vanuit de werkgroep 
een brainstormsessie georganiseerd met marketeers, private 
bankers en andere geïnteresseerden om een fondsen-
wervende campagne op te zetten om de Olympische droom 
van paralympische sporters waar te maken. 

Spieren voor spieren 
In 2021 hebben we de krachten gebundeld met Spieren 
voor Spieren, een organisatie die spierziektes bij kinderen 
wil tegengaan. De Foundation deed mee aan hun Trap voor 
Trap-activiteiten, waarbij collega's de trappen van het AZ 
Alkmaar Stadion en PSV Eindhoven op en neer renden om 
hun gezonde spieren aan het werk te zetten voor bewust-
wording en fondsenwerving. Helaas kon de Eindhovense 
run niet meer fysiek plaatsvinden, omdat de corona maat-
regelen eind 2021 weer van kracht waren. We hopen de 
komende jaren samen te kunnen blijven werken en bij te 
dragen aan Spieren voor Spieren.

KWF Kankerbestrijding (afdeling Tilburg) 
In 2021 hebben we de KWF Business Run met een 
financiële bijdrage gesteund. Deze run werd georganiseerd 
door KWF Tilburg en de Warandeloop Tilburg. Een van 
onze collega’s is nauw betrokken bij KWF Tilburg en spant 
zich in om geld op te halen voor kankerbestrijding, zodat 
deze ontwrichtende ziekte kan worden bestreden. 

Sociale cohesie door sport 

Op sportief vlak heeft de Foundation in 2021 door de 
coronapandemie helaas een beperkt aantal fysieke 
evenementen kunnen ondersteunen. We hopen dat onze 
collega’s in 2022 weer een bijdrage kunnen leveren aan mooie 
sportinitiatieven. Ondanks de coronamaatregelen hebben we 
gelukkig toch een aantal activiteiten kunnen ondersteunen. 

NLCares – Olympische Sportdagen  
Collega’s van Van Lanschot Kempen maakten een unieke 
Olympische ervaring mogelijk voor kinderen van verschillende 
basisscholen in achterstandswijken van Amsterdam en 
Rotterdam. Deelnemende scholen hebben de middelen niet 
om een dergelijke sportdag zelfstandig mogelijk te maken, 
terwijl het voor deze kinderen juist belangrijk is om op jonge 
leeftijd vertrouwd te raken met sport en beweging. De 
kinderen konden kennismaken met diverse sportonderdelen, 
zoals verspringen, kogelstoten of worstelen. De vrijwilligers 
gingen aan de slag als groepsbegeleider of als spelbegeleider 
en motiveerden de kinderen om het beste uit zichzelf te halen.

Paul Arts, Private Banker – over de Olympische Sportdagen
‘Mede mogelijk gemaakt door de Foundation staan op  
23 september vijftien collega’s uit Regio West als vrijwilliger 
in de startblokken. We gaan assisteren bij wat een van de 
sportieve hoogtepunten in Rotterdam van het jaar 2021 
genoemd mag worden: de Olympische Sportdag voor 
kinderen voor wie sporten geen vanzelfsprekendheid is in 
hun opvoeding. Ik heb nog nooit met meer enthousiasme 
een trefbal gegooid zien worden, met meer plezier tegen 
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een hockeybal geslagen zien worden en met meer vreugde 
een sumoworstelaar omgegooid zien worden. Voor één  
dag voelen deze kinderen zich sportheld in de dop. De 
twinkeling in hun ogen en de keiharde schaterlach hebben 
meer waarde dan welke gouden medaille ook. Voor de 
kinderen die deelnamen, maar zeker ook voor de vrijwilligers, 
was dit een dag met grote impact.’ 

Jeugdfonds Sport Amsterdam
Het Jeugdfonds Sport maakt het mogelijk dat kinderen en 
jongeren uit gezinnen met weinig geld toch kunnen meedoen 
aan een sportieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren 

betaalt het fonds de contributie of het lesgeld. De 
Foundation heeft een financiële donatie gedaan waardoor 
ongeveer twintig kinderen een jaar lang kunnen sporten.

Running Blind
Een van de winnaars van de jubileumactie van de 
Foundation was het hardloopevenement Blind vertrouwen: 
een running blind-clinic bij atletiekvereniging Prins Hendrik 
in Vught. Daar deelde de slechtziende skiër Maaike Bennink 
haar inspirerende verhaal en konden de deelnemers ervaren  
hoe het is om hard te lopen zonder zicht (uiteraard onder 
begeleiding). Lees het uitgebreide verslag hieronder.

Hoe een brainstormsessie leidt tot een inspirerende running 
blind-clinic. Ruud van de Ven, wealth manager Verenigingen en 
Stichtingen:

‘Op initiatief van Mariska Janssen (van de Foundation) en oud- 
collega Carl Gelauff (van het Bartiméus Fonds) is er in mei 2021 
een brainstormsessie georganiseerd. Ongeveer acht  
Van Lanschot Kempen-collega’s meldden zich aan om samen 
met Bartiméus Fonds te onderzoeken hoe we persoonlijk maar 
ook als maatschappelijk betrokken organisatie kunnen helpen. 
Het ging niet alleen om de naamsbekendheid van het Bartiméus 
Fonds, maar juist ook om het helpen van twee bijzondere mensen. 

Maaike Bennink (skiën) en Vincent ter Schure (wielrennen) 
hebben beiden door een oogziekte een zeer beperkt gezichts-
veld, zijn nagenoeg volledig blind. Beiden zijn zeer getalenteerd 
in hun sport en enorm gedreven. Vincent had zijn zinnen gezet 
op paralympische zomerspelen in Tokio 2021 op het onderdeel 
tandemwielrennen. Maaike wilde zich kwalificeren voor de 
para  lympische winterspelen in Beijing 2022. Maar beiden 
hadden financiële steun nodig om te trainen, zich te kwalificeren 
en hun droom waar te maken.

Er volgde een enorm inspirerende brainstormsessie waarin veel 
goede ideeën werden uitgewisseld. Vervolgens nam ik contact 
op met Maaike Bennink en ontmoette haar samen met Bertine 
Vogelzang van Bartiméus Fonds. Ik werd geraakt door haar 
verhaal en haar gedrevenheid. Hoe mooi zou het zijn wanneer 
meer collega’s geïnspireerd worden door haar verhaal en dit 
uitdragen binnen hun (zakelijk en persoonlijk) netwerk? 

Dat kon het beste door hen direct met Maaike in contact te 
brengen, maar ook door te beseffen wat het is om blind en 
volledig afhankelijk te zijn van een ander: blind vertrouwen. 
Kortom: zelf ervaren wat het is om blind te zijn, door geblind-
doekt hard te lopen aan de hand van een ander.

Tussen de trainingsperioden van Maaike lukte het om op  
5 november 2021 met de hulp van de atletiekvereniging Prins 
Hendrik (PH) in Vught een running blind-clinic te organiseren. 
Na een inspirerend verhaal van Maaike en instructies van Helma 
Gilissen van PH gingen acht duo’s de baan op om te ervaren hoe 
het voelt om blind hardlopend te moeten vertrouwen (verbonden 
met een lint) op een ander. Je bent volledig afhankelijk van je 
gehoor en je partner. Maaike doet dit op een ijzige piste, waarbij 
ze met een duizelingwekkende snelheid al slalommend achter 
iemand aan skiet. Wat een lef moet je daarvoor hebben! En dan 
nog te bedenken dat Maaike pas is gaan skiën nadat ze haar zicht 
verloor op haar zevenen twintigste. Ze heeft niet alleen haar hele 
leven moeten omgooien, maar ook nog een alles behalve logische 
sport gekozen waar ze geen enkele ervaring mee had.

Na het wisselen van rol beseften de deelnemers ook hoe moeilijk 
het is om een blinde hardloper te begeleiden. En hoe vanzelf-
sprekend het is voor ons om te kunnen zien. Een dubbele ervaring 
in hoe kwetsbaar je bent als blinde of slechtziende en hoe 
afhankelijk je bent van je omgeving. 

Mijn bewondering en ontzag voor mensen als Maaike Benning 
nam hierdoor nog verder toe. Ik vond het dan ook een eer om 
Maaike namens de Van Lanschot Kempen Foundation na afloop 
een cheque van € 2.500 te kunnen overhandigen.’ 

CLINIC RUNNING BLIND: DURF JIJ IEMAND BLIND TE VERTROUWEN?



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 aan dat goede doel. 
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. Het aantal donaties 
was in 2021 net als in 2020 door corona wat lager dan de 
voorgaande jaren. Dit in verband met de noodzakelijke 
voorwaarde om een persoonlijke (vaak fysieke) bijdrage  
aan het goede doel te leveren.

Aan deze goede doelen, waarbij medewerkers actief 
betrokken waren, heeft de Foundation in 2021 gedoneerd:

– Hartstichting: tijdens het jaarlijkse wandel- en hardloop-
event Hartstocht in oktober liepen bijna 3.000 deel-
nemers 10, 20, 30 of 40 kilometer door Nederland om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor de Hart stich ting. 
Een team bestaande uit Van Lanschot Kempen-collega’s 
en hun familieleden nam hier ook dit jaar aan deel. Naast 
de door de Foundation gesponsorde inschrijf kosten, 
zamelde het Van Lanschot Kempen-team zelf ook nog 
een fors bedrag in voor dit goede doel.

– F|Fort Foundation: de F|Fort Foundation richt zich op de 
verbetering van het mentale welzijn van jongvolwassenen 
met kanker (leeftijd 18 tot 35 jaar). Zij gaat samen-
werkingen aan met professionele partners, selecteert 
projecten, organiseert op zingeving gerichte projecten, 
werft fondsen en creëert een online platform voor deze 
doelgroep. De Van Lanschot Kempen Foundation 
steunde de productie van een kunstfotografieboek, 
waarvan de opbrengst naar door de F|Fort Foundation 
geselecteerde projecten gaat. 

– Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam: 
het project Werken als een Paard van de stichting 
Trustfonds Hippische Alliantie richt zich vooral op kinderen 
in de regio Rotterdam die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Werken als een Paard is in 2014 begonnen met 
één project, de Werken als een Paard Vakantieschool, 
maar heeft inmiddels zes verschillende programma’s. De 
rode draad in de projecten is: als je werkt als een paard, 
kun je veel bereiken (ook met een beperking). 

– Stichting Bruisend Heusden: in samenwerking met de 
harmonie in Drunen is een sponsorconcert georganiseerd 
voor het hospice Francinus de Wind in Waalwijk.

– Oncologisch ontmoetingscentrum Camino: deze 
stichting zet zich in om de levenskwaliteit van mensen 
met kanker en hun naasten te verbeteren.
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– Swiss Friends of the Concertgebouworkest: de collega’s 
van Van Lanschot Zwitserland zijn actief voor deze 
organisatie. De organisatie steunt onder andere jong 
muzikaal talent.

– Buurtschap Poteind: deze stichting is onderdeel van het 
corso in Zundert (immaterieel erfgoed) en richt zich op 
sociale cohesie. De bijdrage maakte een locatie voor 
verschillende culturele verenigingen mogelijk.

– Stichting Present: via deze stichting zijn ouderen in 
verzorgingshuizen online voorgelezen. Collega’s in de 
regio Apeldoorn deden hieraan mee als voorlezers.

– Stichting Tandem Vooruit: een van de projecten van 
Stichting Tandem Vooruit is het geven van weer baar-
heids trainingen aan meisjes uit kwetsbare gezinnen. 
Hieraan droeg de Foundation graag bij in 2021.

– Steunpunt Nova: deze stichting biedt hulp en onder-
steuning bij het verlies van een baby. Een van onze 
medewerkers zet zich actief in voor deze stichting.

– Stichting jeugdmanege Hestar: deze stichting heeft tot 
doel kinderen met een speciale zorgvraag te leren paard-
rijden in een rustige en veilige omgeving voor mens en dier.

– Stichting Kinderdroomwens: deze stichting richt zich 
op kinderen uit sociaal zwakkere gezinnen. Door het 
organiseren van evenementen ontmoeten deze kinderen 
elkaar, ontstaan vriendschappen en kunnen verhalen en 
belevenissen  worden gedeeld. 

– Beursvloer ’s-Hertogenbosch: voor de  negende keer 
was van Lanschot Kempen actief betrokken bij de Bossche 
Beursvloer. Op deze Beursvloer worden bedrijven uit 
’s-Hertogenbosch, die al maatschappelijk betrokken zijn 
of invulling zoeken voor hun MVO-beleid of de Sustainable 
Development Goals, gekoppeld aan maat schappelijke 
organisaties uit 's-Hertogenbosch met een hulpvraag.

– Sponsorloop Marathon: een medewerker liep mee in de 
sponsormarathon Support Casper.

– Kiwanis en Stichting Jarige Job: een van onze collega’s 
heeft dozen met verjaardagscadeautjes ingepakt voor 
de stichting en geld opgehaald om de dozen te vullen.

– Kinderkerst- en dinerpakketten Den Haag: een eigen 
initiatief van een van onze medewerkers, waarbij 
ongeveer 75 tot 100 pakketten voor achtergestelde 
gezinnen zijn samengesteld en uitgedeeld.

– Stichting Stadstuin Theresia: via deze stichting wordt 
de sociale cohesie bevorderd in de wijk Theresia in 
Tilburg. 



Stichting Kinderdroomwens
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Wandel- en hardloopevent Hartstocht

Stichting Tandem Vooruit

Kunstfotografieboek F|Fort FoundationKinderkerstpakkettenactie Den Haag
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Olympische sportdagen

Hardloopevenement Blind vertrouwen Hardloopevenement Blind vertrouwen

Olympische sportdagen

Bartiméus
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 Financiële  
positie Stichting 
Van Lanschot 
Kempen 
Foundation
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Balans per 31 december 2021
In € 31/12/2021 31/12/2020

Activa

Liquide middelen  1 169.871 89.125

169.871 89.125

Passiva

Reserves en fondsen    2

    Continuïteitsreserve 50.000 50.000

    Algemene reserve 119.871 39.125

169.871 89.125
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Staat van baten en lasten 2021
In € 2021 2020

Baten 

Baten uit eigen fondswerving 3 

     Bijdrage Van Lanschot Kempen 105.000 95.000

     Bijdrage medewerkers 36.549 19.116

     Bijdrage klanten 5.201 653

Baten uit gezamenlijke acties   4 0 25.259

Baten uit acties van derden 5 4.333 5.547

Overige baten    6 0 974

Som der baten 151.083 146.549

Lasten  

Besteed aan doelstellingen 7

     Verstrekte steun financiële educatie, talentontwikkeling en ondernemerschap 30.000 39.800

    Verstrekte steun unst & cultuur 6.276 18.750

    Verstrekte steun gezondheid 6.000 11.073

    Verstrekte steun sociale cohesie via sport 9.315 12.502

    Verstrekte steun commissie goede doelen 18.754 12.125

    Verstrekte steun overig 0 66.509

70.336 160.759

Kosten beheer en administratie   8 0 259

Som der lasten 70.336 161.018

Saldo voor financiële baten en lasten 80.747 -14.469

Saldo financiële baten en lasten   9 0 0

Saldo van baten en lasten 80.747 -14.469

Bestemming saldo baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan

    Continuïteitsreserve 0 0

    Algemene reserve 80.747 -14.469
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Algemene 
toelichting op de 
financiële positie 
en financiële 
resultaten
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening van de Foundation is opgesteld overeen-
komstig de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende organi-
saties. 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, onver schillig of zij tot ontvangsten 
of uitgaven hebben geleid. De jaarrekening wordt gepre-
sen teerd in euro’s, de functionele valuta van de Foundation. 
Jaarlijks wordt door het bestuur het besteed baar budget 
vastgesteld voor het lopende jaar.

Toelichting op de balans per 31 december 2021
1. Liquide middelen
 De 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. Doordat er door de coronapandemie helaas 
minder activiteiten dan verwacht konden plaats vinden 
is er over 2021 een positief saldo van baten en lasten. 
Het saldo over 2021 wordt toegevoegd aan de 
algemene reserve.

Verloopoverzicht reserves en fondsen

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
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 Raad van Bestuur van Van Lanschot 
Kempen. In 2021 bedroeg de jaarlijkse bijdrage  
€ 105.000. 

De bijdrage van de medewerkers van Van Lanschot 
Kempen bestaat uit maandelijkse donaties en donaties 
van medewerkers die ervoor gekozen hebben om hun 
kerstcadeau te doneren aan de Foundation. 

In 2021 heeft Karl Guha zijn functie als bestuurs-
voorzitter van Van Lanschot Kempen neergelegd. Bij zijn 
afscheid gaf hij aan dat hij geen cadeaus wilde en dat 
genodigden in plaats daarvan een schenking aan de 
Foundation konden doen. Deze donaties zijn ook 
opgenomen onder de post ‘Bijdrage medewerkers’. Wij 
willen Karl en alle donateurs hier nogmaals hartelijk voor 
bedanken! 

In 2021 heeft de Foundation € 5.201 aan donaties van 
klanten van Van Lanschot Kempen ontvangen. Dit 
betreft voornamelijk donaties van klanten die gebruik 
hebben gemaakt van de Charity & Impact Investing 
Service. De Charity & Impact Investing Service begeleidt 
klanten van Van Lanschot bij het concreet maken van 
hun maatschappelijke ambities. Naast een vaste 
vergoeding voor de bank krijgen klanten na afloop ook 
de gelegenheid om aanvullend een vrijwillige donatie te 
doen aan de Foundation.

4.	 Baten	uit	gezamenlijke	acties
In 2021 waren er geen baten uit gezamenlijke acties. 
Voor 2021 vallen onder deze post de donaties van 
klanten en medewerkers voor de corona-actie.

5. Baten uit acties van derden
Over 2021 heeft de Foundation € 4.333 aan donaties  
van derden mogen ontvangen. Deze post bestaat uit 
opbrengsten van oude IT-apparatuur. 

6. Overige baten
In 2021 ontving de Foundation geen overige baten. 

7. Lasten besteed aan doelstellingen
Onder deze post vallen kosten die besteed zijn aan de 
diverse maatschappelijke projecten die de Foundation 
steunt. Net als in 2020 konden ook in 2021 veel 
activiteiten helaas niet doorgaan door de corona-
pandemie. Als gevolg hiervan vallen de donaties die de 
Foundation heeft gedaan, voor alle verschillende 
werkgroepen, lager uit dan begroot. Wij hopen dat, met 
de geleidelijke heropening van de maatschappij, er in 
2022 weer meer mogelijkheden zullen zijn voor 
activiteiten van de Foundation. 

8. Kosten beheer en administratie 
Onder deze post vallen kosten die gerelateerd zijn aan  
het beheer van de Foundation zoals communicatiekosten. 

9.	 Saldo	financiële	baten	en	lasten	
Onder deze post vallen de rentebaten.

In € 2020 Dotaties Onttrekking 2021

Continuïteitsreserve 50.000 0 0 50.000

Algemene reserve 39.125 80.747 0 119.871
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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 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 
gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op de 
jaarrekening 2021, of die additionele toelichting in de 
jaarrekening vereisen. 

Amsterdam, 31 maart 2022

Bestuur Stichting Van Lanschot Kempen Foundation
Godfried van Lanschot 
Anne van Lint 
Lukas Koppens 
Jacobine Gratama 
Peter Hietink 
Pauline Kreeft
Bob Stroeken

Overige 
informatie



 Jaarverslag 2021 | Colofon    21

Het jaarverslag 2021 van de Stichting Van Lanschot Kempen 
Foundation is een uitgave van de Stichting Van Lanschot 
Kempen Foundation in samenwerking met de afdeling 
Communicatie van Van Lanschot Kempen. 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

Maart 2022

Colofon


