Sponsoring bij
Van Lanschot Kempen
Al sinds de oprichting in 1737 staat
Van Lanschot Kempen, voor integer onder
nemen met respect voor de wereld om ons
heen en met oog voor volgende generaties.
Wij vinden dat rijkdom meer is dan geld.

Cultuur is bovendien de metafoor van een maatschappij
waar genieten, beleven en delen een belangrijke rol spelen.
Waar zorg voor elkaar en behoud van onze culturele waarden belangrijk zijn. Maar ook waar je als individu het verschil
kunt maken. Het cultureel vermogen van de Van Lanschot
Kempen collectie wordt ook al jaren gedeeld: eigen werk
nemers en klanten genieten van de kunst in de kantoren en
de werken worden met regelmaat uitgeleend aan musea.

Sponsoring

Sponsoring Van Gogh Museum en Concertgebouw
Sinds 2015, respectievelijk 2018, ondersteunt Van Lanschot
Kempen het Van Gogh Museum en Het Concertgebouw
in Amsterdam. Daarnaast krijgen talentvolle Nederlandse
kunstenaars met de jaarlijkse Van Lanschot Kempen Kunstprijs de mogelijkheid hun visie te geven op de hedendaagse
wereld en onderdeel te worden van de Van Lanschot
Kempen kunstcollectie. Stuk voor stuk zijn het prachtige
en diverse vormen van culturele ondersteuning, die elkaar
versterken en verrijken, met zien, horen, beleven en delen
als verbindende elementen.

Om keuzes te maken voor sponsoring kijken wij voortdurend
naar ontwikkelingen in de markt en de wijze waarop wij
hierop kunnen inspelen. Daarbij speelt de belevingswereld
van onze cliënten en relaties een belangrijke rol.
Ons cultureel vermogen
Het is de keuze van Van Lanschot Kempen om zich te
verbinden aan kunst en cultuur in de breedste zin van het
woord. Tussen ‘ons financieel vermogen’ en ‘ons cultureel
vermogen’ zijn veel parallellen. Het gaat immers in beide
gevallen om het bewaken, behouden en laten groeien van
alles van waarde. Met een gedeelde wens dit door te geven
aan volgende generaties.

Van Lanschot Kempen biedt hoogwaardige financiële
dienstverlening aan vermogende particulieren, ondernemers
en andere geselecteerde cliëntgroepen. Bij onze keuzes voor
sponsoring zijn deze doelgroepen en de markten waarin wij
opereren leidend. Bij sponsoring wordt doorgaans een
tegenprestatie verlangd.

Onze kunstcollectie
De verbindende factor binnen onze kunstcollectie is
Nederland. De kunstenaars komen uit Nederland of het
werk heeft een link met Nederland. Al onze kunstobjecten
tonen de veelzijdigheid en rijkdom van de Nederlandse
beeldende kunst. Delen van deze prachtige kunstcollectie
kunt u bewonderen op ons kantoor in Amsterdam.

Meer informatie

Sponsoraanvraag
Elke sponsoraanvraag beoordelen wij afzonderlijk. Uw
aanvraag kunt u mailen naar sponsoring@vanlanschot.com.

Sponsoring bij Van Lanschot Kempen

DISCLAIMER

OVERIGE INFORMATIE

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend
bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen
aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst
mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe
bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze
bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of
in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we
hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen.
Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden
voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Van Lanschot Kempen N.V., statutair gevestigd aan de Hooge
Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK nr. 16014051,
is de moedermaatschappij van Van Lanschot NV (‘Van Lanschot’) en
Kempen & Co N.V. (‘Kempen’). Van Lanschot is statutair gevestigd
aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK
nr. 16038212, is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat
onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit
Financiële Markten. Kempen is statutair gevestigd aan de
Beethovenstraat 300, 1077 WZ te Amsterdam, KvK nr. 34186722,
is als beleggingsonderneming geregistreerd in het register
beleggingsondernemingen en staat onder toezicht van de
Autoriteit Financiële Markten.
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