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Naam: Stichting VandenBroek Foundation
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Website museum: www.lamlisse.nl

DOELSTELLING
Het bevorderen en ondersteunen van culturele goede doelen met name in Nederland op het gebied van muziek, toneel, kunst en (cultuur)educatie; 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; en 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 is ondergebracht in het LAM 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. Een diverse verzameling die door het thema

voedsel en consumptie een sterk geheel is. Niet alleen de kunsthistorische context is daarbij belangrijk, maar ook de manier van presenteren en de beleving
van de kijker. De VandenBroek Foundation maakt de collectie toegankelijk voor een breed publiek en ontwikkelt daarnaast een divers cultureel programma.
De stichting tracht haar inkomsten te verkrijgen uit giften, schenkingen, legaten en erfenissen. Daarnaast verwerft de stichting inkomsten uit de exploitatie
van het museum. 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
Na een grondige testperiode in 2018 opende het LAM in februari 2019 zijn deuren voor alle leeftijden. Met een prikkelende en veelzijdige selectie
kunstwerken beleven families en onderwijsgroepen kunst op een nieuwe manier. Niet het leren over, maar het leren van kunst staat centraal. Door de
kunstwerken zonder tekstbordjes te presenteren start iedereen in het LAM gelijk. Kind, volwassene, leek, maker of kenner: alle bezoekers worden
uitgedaagd de kunst zélf te ervaren en te ontdekken. Wie daarna de diepte in wil, wordt op zijn wenken bedient. Pro-actieve medewerkers helpen
bezoekers op weg met weetjes en kijktips. Een digitale tour laat ze anders en selectief kijken. Daarna worden gasten uitgenodigd te genieten van de fraaie
omgeving.

Naast het museum werden diverse goede doelen ondersteund. Van De Teekenschool in het Rijksmuseum tot de kunstbeurs This Art Fair en jonge
muzikanten via het Koninklijk Concertgebouw. Steeds met als doel een breed publiek te enthousiasmeren met en voor kunst.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

