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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 in 1969 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, Leenheren 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 waaronder jaarlijks de Leenherenavond.
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 ruim 80 Leenheren naar een bestand van maximaal 100
Leenheren.
3. Activiteiten 2019

2019 was een bijzonder jaar voor wat betreft de Stichting Vrienden Slot Loevestein vanwege
het 50-jarig bestaan. Maar zeker ook vanwege het afscheid van de directeur van Loevestein
Ien Stijns, na ruim 20 jaar intensief bij het Slot betrokken te zijn geweest. In het kader van
deze twee bijzondere momenten zijn mooie speciale leenheeractiviteiten georganiseerd
door de Vrienden van Slot Loevestein.
Activiteitenagenda 2019:
9 april 2019
Symposium Thema Vrijheid & diner (afscheid Ien Stijns)
27 juni 2019
Zomerborrel voor leenheren (bij de tent op het gras bij het Arsenaal)
5 oktober 2019
Leenherenavond met muziek en diner in het teken van ’50 jaar
Stichting
Vrienden Slot Loevestein
Daarnaast konden de leenheren zich aansluiten bij de evenementen van Slot Loevestein
zoals bijvoorbeeld:
- Slot Proevestein
- Riddertoernooi
- Grenzeloos Loevestein
Afscheid Ien Stijns
Na een mini-symposium met mooie sprekers was er een speciale avond met diner voor de
leenheren als afscheid van Ien Stijns. Complimentenmeisjes maakten de mooiste
complimenten voor de leenheren en Alex O’Rion zorgde voor muziek en geluid. Speciaal
voor Ien heeft de Stichting een ‘Cahier Vrouwen van Loevestein’ laten maken en aan haar als
kado geschonken. Alle leenvrouwen kregen ook een exemplaar.
Terugblik speciale Leenherenavond 2019
Dit jaar was er een extra speciale leenherenavond, vanwege het 50-jarig bestaan van de
Stichting, op zaterdag 5 oktober 2019. Het was bijzondere en mooie avond. Na ontvangst in
het Arsenaal met aperatief en amuse was er een prachtige dans van ShinShan in de
Staatsgevangenis. Daarna een diner met wild-bbq in de Zael met muzikale avondvullende
omlijsting door de Tiny Little Big Band. Ook was een speciaal optreden van zangeres Pearl
Jozefzoon.
Na het diner is een speciaal cadeau aangeboden aan Slot Loevestein vanwege 50 jaar
Vrienden.
Met mooie muziek en een POI optreden werd het lichtplan onthuld. Het kasteel en de
wegtussen de soldatenhuisjes en de taveerne worden vanaf nu met een duurzame en

kleurrijke ledverlichting aangelicht. Hiermee is invulling gegeven aan de verdere
verduurzaming van het kasteel en zal een aanzienlijke besparing op de elektriciteitskosten
worden gerealiseerd.
Ten slot was er een dessert en kon er nagepraat en gedanst worden in de Zael. De
onderlinge verbondenheid van de Leenvrouwen en Leenheren maakte de avond wederom
tot een fijn samenzijn.
Diverse (nieuwe) Leenheren namen hun sleutel van het kasteel en hun schildje 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. In februari 2018 is de Escape Room daar geopend. Deze is in 2019
gesloten. Er wordt gezocht naar een andere geschikte ruimte die als leenherensociëteit kan
functioneren. Tot die tijd mogen leenheren gebruik maken van de Piekenier. De Piekenier is
net als de Musketier gelegen in de commandeurswoning (niet in het kasteel).
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 2019 wordt de samenstelling
gewijzigd en komt er uitbreiding voor de zowel de activiteiten- als wervingscommissie. Deze
trekken samen met het bestuur op om de activiteiten verder in te vullen en nieuwe
leenheren te werven.
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.
Een keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering van het bestuur van de Vrienden met
de Raad van Advies van de Stichting. Dit ter toelichting op de jaarcijfers en de plannen voor
het nieuwe jaar.
Voor 2019 heeft deze meeting pas op 10 februari 2020 plaatsgevonden vanwege de
installatie van de nieuwe burgemeesters in Zaltbommel en Altena.
De stichting is niet vennootschapsbelastingplichtig, wel omzetbelastingplichtig.
Als resultante van het beleidsplan is verder een begroting opgesteld voor de periode 20192023. 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 circa €
66.500 in 2019 tot circa € 86.500 in 2024, afhankelijk van de leenheerbijdragen.
Door het opgebouwde vermogen is de Stichting Vrienden van het Slot Loevestein in staat om
eventuele tekorten aan te vullen uit eigen middelen.
4. Nieuwe en vertrokken leenheren in 2019
Nieuwe leenheren 2019
Zoltan Hunor
Binmat B.V.
P&G Safety
SCP Management B.V.
Omnia College
T-MC
Dirk Doet
Notariskantoor Zondervan
Hercuton B.V.
Iveco Schouten
Corbulo Executive Search & Interim Management
Vertrokken leenheren
Met ingang van 2019:
Cortex Advocaten
Van Noordenne Accountants

5. Bestuursleden en Raad van Advies

Bert Jan Koekoek
Voorzitter
Maaike van der Ven Penningmeester
Stefan Bergman
Secretaris
Het bestuur bestaat uit de genoemde drie bestuursleden en wordt ondersteund door de
inzet van de wervings- en activiteitencommissie. Het bestuur vergaderde in 2019 vijf keer
samen met de directeur van het Slot, Ien Stijns en vanaf april met Ed Dumrese. En een
vergadering met de beide commissies. Het jaarlijkse overleg met de Raad van Advies is
vanwege de installatie van de nieuwe burgemeesters van Zaltbommel en Altena verplaatst
naar februari 2020.
De Raad van Advies bestaat uit de burgemeesters van Zaltbommel, Gorinchem en Altena
(voorheen Woudrichem). In 2019 waren dat respectievelijk burgemeester Pieter van Maaren
(per 19 september 2019), burgemeester Reinie Melissant Briene en burgemeester Egbert
Lichtenberg (per 8 december 2019).

Bijlage: Jaarrekening 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
31/12/2019
EUR

31/12/2018
EUR

52.742

52.742

79
12.705
459

162
8.570
451

439.778

487.894

453.021

497.077

505.763

549.819

500.745

546.927

Crediteuren
Belastingen (BTW)
Overige schulden

2
966
50

1.833
59

Vooruit ontvangen

4.000

1.000

5.018

2.892

505.763

549.819

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

PASSIVA
Eigen vermogen

WINST- VERLIESREKENING OVER 2019
2019

2018
EUR

EUR

90.092
100

82.932
-

-279

-182

89.913

82.750

14.514
-

2.054
-

116.000

52.731

5.581

1.466

Som van de lasten

136.095

56.251

Resultaat

-46.182

26.499

OPBRENGSTEN
Opbrengsten leenheren
Sponsorgelden
Rentebaten minus rentelasten
Som van de opbrengsten
LASTEN
Kosten leenheren
Vrijval gereserveerde kosten 2016
Bijdrage Stichting Museum Slot Loevestein
- Projecten
- Organisatiekosten
Overige kosten

