VANDENBROEK FOUNDATION
GEGEVENS STICHTING
Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation
Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM
RSIN nummer: 819315631
KVK nummer: 27317264
Website stichting: www.vandenbroekfoundation.nl
Website museum: www.lamlisse.nl

DOELSTELLING
Het bevorderen casu quo ondersteunen van culturele goede doelen met name in Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, toneel en kleinkunst; het
bewerkstelligen van overige activiteiten ten behoeve van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen; het verlenen van
hulp en ondersteuning aan kunst- en cultuur gerelateerde instellingen; het zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed; zomede al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en wel ten behoeve van het algemeen belang. Het
bevorderen en ondersteunen van educatieve programma’s voor jongeren en jong talent.

BELEIDSPLAN
De stichting heeft als doel om jong, cultureel talent te stimuleren. Naast het ondersteunen van talent verzamelt de VandenBroek Foundation beeldende
kunst. De collectie van de stichting wordt ondergebracht in het LAM (Lisser Art Museum) op Landgoed Keukenhof in Lisse. De VandenBroek Foundation draagt
hiermee bij aan de ambities van Stichting Kasteel Keukenhof. De stichting bouwt een inspirerende verzameling kunstwerken op. Niet alleen de
kunsthistorische context is daarbij belangrijk, maar ook de manier van presenteren en de beleving van de kijker. De VandenBroek Foundation wil beeldende

kunst toegankelijk maken voor een breed publiek en daarnaast een divers cultureel programma ontwikkelen. Zo kunnen gasttentoonstellingen, private
collecties en werken in bruikleen een plek krijgen. De stichting tracht haar inkomsten te verkrijgen uit giften, schenkingen, legaten en erfenissen. Daarnaast zal
de stichting inkomsten verwerven uit de exploitatie van een museum het LAM genaamd. Het vermogen wordt volledig ingezet ten dienste van de doelstelling
van de stichting. De stichting bezit geen beleggingsvermogen.

BESTUUR EN BELONINGSBELEID
Bestuur:
J. van den Broek (voorzitter);
A.P. van den Broek (secretaris);
D.J.A. van den Broek (penningmeester);
A. Birnie (bestuurslid); J.J.C. Peters (bestuurslid).
Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Het is wel mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor de door het
bestuur ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Het is mogelijk om een vacatievergoeding te verstrekken aan het bestuur. Hiervan is tot op heden
geen gebruik gemaakt. Medewerkers in loondienst van de stichting ontvangen een marktconforme arbeidsvergoeding.

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
De VandenBroek Foundation wil beeldende kunst toegankelijk maken voor een breed publiek. Om die reden is besloten het LAM te bouwen, waar de eigen
collectie zal worden getoond en daarnaast een divers cultureel programma zal worden ontwikkeld. Zo kunnen gasttentoonstellingen, particuliere collecties en
werken in bruikleen een plek krijgen. Ook het afgelopen jaar zijn we er in geslaagd mooie en inspirerende kunstwerken voor de collectie aan te schaffen. De
collectie van de VandenBroek Foundation heeft als thema voedsel en consumeren. Dit ogenschijnlijk alledaagse onderwerp is door de eeuwen heen in
verschillende hoedanigheden een bron van inspiratie gebleken voor veel kunstenaars. In het afgelopen jaar werden er grote stappen gemaakt in de bouw van
het museum op Landgoed Keukenhof en werd gewerkt aan een digitale tour voor de bezoekers die vanaf het najaar 2018 naar het museum zullen komen.
Naast bovenstaande activiteiten ondersteunt de VandenBroek Foundation diverse kunst- en cultuur gerelateerde initiatieven.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017
€

2016
€

1.500.000

500.000

Baten
Schenkingen
Lasten
Giften en donaties (zie
toelichting)
Kosten LAM
Personeelskosten
Algemene kosten
Onkostenvergoeding

Stichtingsvermogen

152.695

110.000

665.285
92.997
27.413
8.505

369.902
72.312
27.994
4.243
946.895

584.450

553.105

-84.450

1.482.528

929.243

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (TOELICHTING)

2017

2016

€

€

Stichting Het Concertgebouw Fonds

81.695

50.000

Stichting Het Rijksmuseum

50.000

50.000

This Art Fair

11.000

De Ateliers

10.000

10.000

152.695

165.000

