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1. Profiel: missie en visie en het profiel van Loevestein

Het profiel van de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein
De Stichting Vrienden van het Slot Loevestein werd meer dan 40 jaar geleden opgericht en heeft als
doel om met haar vermogen Slot Loevestein en de daarbij behorende vestingwerken in stand te
houden en het bezoek aan Slot Loevestein te bewerkstelligen. De zakelijke vrienden van de Stichting
Vrienden van het Slot Loevestein, Leeneheren genoemd, zorgen voor de financiële bijdrage om de
gestelde doelen te bereiken. De Stichting Vrienden van het Slot Loevestein beoogd exclusiviteit:
maximaal 100 Leenheren die zich opwerpen om de erfenis van Hugo de Groot in stand te houden.
De Vrienden willen door het creëren van commitment met name nieuwe inrichtingen en presentaties
binnen het Slot Loevestein bewerkstelligen. Daarnaast faciliteert de Stichting regelmatige
bijeenkomsten met de Leenheren. Ten behoeve hiervan is onder ander andere een unieke plaats
ingeruimd binnen het kasteel en wordt jaarlijks een uniek event georganiseerd.
De merkwaarde van de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein is als volgt bepaald: Door historie
verbonden. Door toekomst gedreven. Vanuit deze merkwaarde zijn de volgende missie, visie en
belofte ontleend.

Visie
Ons heden is morgen onze geschiedenis. Het beïnvloed onze kijk op het heden en verwachtingen van
de toekomst. Door de globalisering van onze cultuur, onder andere onder invloed van mediatisering,
ontstaat een vervlakking van ons lokaal en collectief historisch bewustzijn. Geschiedenis en dat wat
ervan overblijft in het heden, wijst ons op een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor nu en in de
toekomst. Meer dan ooit zijn er initiatieven nodig om deze verantwoordelijkheid in stand te houden.

Missie
Slot Loevestein is van groot belang als Nederlands historisch erfgoed. Met haar initiatieven wil de
Stichting Vrienden van het Slot Loevestein voorwaarden scheppen om het Slot zich, in het collectieve
historische bewustzijn, verder te kunnen manifesteren.

Belofte
Onze belofte is: solide, betrouwbaar en verbonden.

2. Beleidsplan 2016-2020

De Stichting Museum Slot Loevestein heeft een activiteitenplan Basis Infrastructuur (BIS) 2017-2020
opgesteld. De Stichting Vrienden van het Slot Loevestein onderschrijft en adopteert dit plan niet
alleen, maar wil een actieve partner zijn in samenwerking (conform de participatiewet). In het
bijzonder wil de Stichting een bijdrage leveren aan de collectie en publieksprogramma’s.
Teneinde dit te realiseren heeft de Stichting zich binnen de beleidsperiode ten doel gesteld om te
groeien van de huidige 60 Leenheren naar een bestand van minimaal 70 Leenheren.

3. Activiteiten 2017

Ook dit jaar zijn er weer activiteiten georganiseerd door de Vrienden van Slot Loevestein.

Activiteitenagenda 2017:
1 juli 2017

Leenheren barbecue met lezing over gedachtegoed van Hugo de Groot

11 oktober 2017

Kasteelwijnproeverij ‘Grand Vins & Amis’ begeleid door diverse culinaire
gerechten.

11 november 2017

Leenherenavond met muziek en diner.

Daarnaast konden de leenheren zich aansluiten bij de evenementen van Slot Loevestein zoals:
25 juni 2017

Slot Proevestein

Terugblik muzikale Leenherenavond 2017
De speciale jaarlijkse leenherenavond was op zaterdag 11 november 2017. Het was een mooie avond
met een prachtig en erg gewaardeerd jazzy optreden van Nienke Caljouw & Band.
Daarnaast was er een heerlijk diner verzorgd door meesterkok en oud-wereldkampioen koken Toine
Smulders. De onderlinge verbondenheid van de Leenvrouwen en Leenheren maakte de avond tot
een genoeglijk samenzijn. Diverse (nieuwe) Leenheren namen hun sleutel van het kasteel in
ontvangst. Alle leenheren krijgen een schildje met bedrijfsnaam, een gelijk exemplaar wordt op de
leenherenbank bevestigd.

Leenherensociëteit
Begin 2016 werd de nieuwe Leenherensociëteit in de Poorttoren geopend: voor en door Leenheren!
In 2017 is deze ruimte gebruikt om de bijzondere Escaperoom van Slot Loevestein te realiseren. Er
wordt gezocht naar een andere geschikte ruimte die als leenherensociëteit kan functioneren.

Leenherenbank
Voor de leenheren is een bank ontworpen. In 2017 is deze bank geplaatst. In de bank komen
schildjes met de naamsvermelding van de Leenheren.
Escaperoom
In november 2017 is de escaperoom in Slot Loevestein opgeleverd. Deze is op 7 februari 2018
officieel geopend door gedeputeerde, Mevrouw Josan Meijers, van de provincie Gelderland en
bestuurders van de Vesting3hoek gemeenten.
Wervings- en activiteitencommissie
Het bestuur heeft sinds 2017 ondersteuning gekregen van een aantal leenheren die de wervings- en
activiteiten vorm hebben gegeven. De commissie geeft vorm en inhoud aan de jaarlijkse activiteiten
en de werving van nieuwe leenheren. In 2017 is dit direct als succesvol ervaren.
Activiteiten die hieronder vallen zijn:
-

Leenherenavond
Leenherensleutel
Leenherenpas
Leenherenbank
Flyer
Nieuwsbrief
Linkedin platform
Leenherensociëteit
Vriendschapselement

Overige activiteiten
De volgende documenten zijn bijgewerkt: ANBI, website, publicatie cijfers, beleidsplan, statuten,
huishoudelijk regelement en jaarverslag.
De stichting is niet vennootschapsbelastingplichtig, wel omzetbelastingplichtig.
Als resultante van het beleidsplan is verder een begroting opgesteld voor de periode 2017-2021. Dit
in nauw overleg met de Directie van Museum Slot Loevestein en dienende aan de beleidsplannen
van het Museum. De intentie bestaat om door groei van het aantal Leenheren de financiële bijdrage
in de voornoemde periode te laten stijgen van € 56.500 in 2017 tot € 76.500 in 2021, afhankelijk van
de leenheerbijdragen.
Door het opgebouwde vermogen is de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein in staat om
eventuele tekorten in de opbrengsten (Leenheer bijdragen) aan te vullen uit eigen middelen.

4. Nieuwe en vertrokken leenheren in 2017 zijn:
Nieuwe leenheren 2017
Gemeente Maasdriel
Fraanje Groep BV
G.A. van Dijk Holding BV
J. Manhave Onderlangs BV
O2 Accountants (dhr. Liefrink)
Hersmus (dhr. de Koning)
Pradi BV (dhr. Abbadi)
N&S (dhr. Van Duijnhoven)
Cantillana BV (dhr. Hanegraaf)
Vertrokken leenheren

Met ingang van 2017:
Hutten Catering
Van den Heuvel Trading

5. Bestuursleden 2017

Bert Jan Koekoek
Maaike van der Ven
Stefan Bergman

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Marcel Fierens heeft zijn bestuursfunctie in 2017 neergelegd.
Het bestuur bestaat nu uit de genoemde 3 bestuursleden die met de inzet van de wervings- en
activiteitencommissie goed functioneren.

Bijlage: Jaarrekening 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
31-12-2017
EUR

31-12-2016
EUR

52.742

52.742

407
3.214
4.421

1.421
1.210
-

534.110

489.173

542.152

491.804

594.894

544.546

520.428

530.619

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen (BTW)
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Crediteuren
Belastingen (BTW)
Overige schulden

22.407
50.059

897
10.000

Vooruit ontvangen

2.000

3.000

74.466

13.897

594.894

544.516

WINST- VERLIESREKENING OVER 2017
2017
OPBRENGSTEN
Opbrengsten leenheren
Sponsorgelden
Rentebaten minus rentelasten
Som van de opbrengsten
LASTEN
Kosten leenheren
Vrijval gereserveerde kosten 2016
Bijdrage Stichting Museum Slot Loevestein
- Afschrijving projecten vóór 2014
- Projecten
- Organisatiekosten
Overige kosten
Som van de lasten

Resultaat

2016
EUR

EUR

75.682
5.000

64.100

180

1.243

80.862

65.343

12.195
-10.000

13.890

87.170

22.500

1.688

3.816

91.053

40.206

-10.191

25.137

