
 Om wat terug  
te geven aan de 
maatschappij

Vier thema’s

De Foundation richt zich op vier specifieke thema’s, die niet 
alleen goed bij Van Lanschot Kempen passen, maar die ook 
essentieel zijn voor een stabiele en gezonde samenleving: 

1. (Financiële) Educatie en talentontwikkeling
2. Kunst & cultuur
3. Gezondheid 
4. Sociale cohesie door sport

Commissie goede doelen

Naast deze vier thema’s kunnen medewerkers een financiële 
donatie aanvragen voor maatschappelijke projecten waar zij 
zelf zich privé actief voor inzetten. Dit onderdeel van de 
Foundation valt onder de noemer ‘commissie goede doelen’.

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 
we voortkomen is begin 2016 de Stichting Van Lanschot Kempen 
Foundation (‘Foundation’) opgericht.

MISSIE

De missie van de Foundation is het initiëren en bevorderen 
van maatschappelijke projecten ten behoeve van een 
betere wereld en volgende generaties. Dit wil de 
Foundation bereiken door eigen financiële middelen in te 
zetten, kennis en (werk)tijd van Van Lanschot Kempen-
medewerkers en kennis en/of netwerken van relaties van 
Van Lanschot Kempen. 



1. (Financiële) Educatie en talentontwikkeling

Een van de kenmerken van deze tijd is dat mensen steeds 
vaker en steeds vroeger in hun leven belangrijke beslissingen 
zelfstandig moeten nemen. Voorbeelden zijn keuzes rondom 
opleiding, werk, pensioen, verzekeringen of hypotheek. 
Omdat we weten dat de juiste kennis, een specifiek talent 
of een ondernemende geest de kans op het maken van de 
juiste keuzes vergroot, zetten we ons graag in om deze 
drie ‘succesdrivers’ bij anderen te ontwikkelen. 

Activiteiten in 2018: o.a. Bank voor de Klas, diverse projecten van 
JINC en Humanitas Thuisadministratie

2. Kunst & Cultuur

We ondersteunen al vele jaren kunst, kunstenaars en musea 
en dragen daarmee bij aan het behoud en de opbouw van 
ons culturele erfgoed. Zeker nu de kunstsector voor steeds 
grotere uitdagingen komt te staan, is dit een logisch thema 
voor de Foundation. Er moeten nieuwe financierings-
modellen en samenwerkingsvormen gezocht worden.  
Daar dragen wij graag aan bij.

Activiteit in 2018: Cultuurkids
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‘ INITIËREN EN  
BEVORDEREN VAN 
MAATSCHAPPELIJKE 
PROJECTEN TEN  
BEHOEVE VAN EEN  
BETERE WERELD  
EN VOLGENDE  
GENERATIES’



3. Gezondheid

De gezondheidszorg wordt steeds meer een maatschap-
pelijk probleem. Goededoelenorganisaties spelen een 
belangrijke rol in de gezondheidszorg en 5% van de 
Nederlandse bevolking zet zich regelmatig in als vrijwilliger 
in die sector. Gezondheid is zodoende een passend thema 
voor de Foundation, ook omdat we een groot netwerk en 
veel expertise in de sector hebben.

Activiteiten in 2017: o.a. diverse uitjes met de Zonnebloem en 
reanimatiecursussen

4. Sociale cohesie door sport

Sport vormt een belangrijke factor voor de gezondheid van 
onze samenleving, zowel uit 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. Daarom hebben 
we Sociale cohesie door sport als vierde thema gekozen.

Activiteiten in 2018: o.a. deelname aan de Olympische 
Sportweek, het Nieuwe Poort Voetbaltoernooi
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BIJDRAGEN AAN DE FOUNDATION 

De Stichting Van Lanschot Kempen Foundation is door de
Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).

Fiscaal nummer
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie 
Nummer (RSIN) is 856295693.

Financiële donaties aan de Foundation kunnen worden 
overgemaakt naar onderstaand rekeningnummer.

CONTACTGEGEVENS

Stichting Van Lanschot Kempen Foundation
Beethovenstraat 300 
1077 WZ Amsterdam
www.vanlanschotkempen.com/vlkf

Rekeningnummer
St. Van Lanschot Kempen Foundation
NL23 FVLB 0226 6080 93



DISCLAIMER

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. 
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OVERIGE INFORMATIE 

Van Lanschot Kempen N.V. is de moedermaatschappij van:
Van Lanschot N.V., statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 
5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 
met btw-identificatienummer NL.004 670632.B.01,  
Kempen & Co N.V., statutair gevestigd aan de Beethovenstraat 300, 
1077 WZ te Amsterdam, KvK nr. 34186722, is als beleggings onder-
neming geregistreerd in het register beleggingsondernemingen en 
staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en  
Kempen Capital Management N.V., statutair gevestigd aan de 
Beethovenstraat 300, 1077 WZ te Amsterdam, KvK nr. 33181992, 
heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en 
is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig 
onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.


