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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Jacques de Leeuw. Teruggekeken wordt op een jaar met
volop beweging binnen de stichting. Van harte nodigen we u uit kennis te nemen van de inhoud van
ons jaarverslag.
Stichting Jacques de Leeuw wenst de sociale, culturele en maatschappelijke belangen van de
gemeenschap in Tilburg en directe omstreken te behartigen.
In dit kader worden projecten en evenementen mede mogelijk gemaakt en een diversiteit aan
doelgroepen ondersteund, teneinde een zo groot mogelijk publiek belang te dienen in de regio
Tilburg, inclusief Turnhout (België), waar de oprichter, de heer De Leeuw, van oudsher een band mee
had.
Stichting Jacques de Leeuw heeft in 2019 belangrijke financiële bijdragen kunnen leveren aan veel
projecten die bij haar doelstellingen passen. Dat stemt tot tevredenheid.

Tilburg, juni 2020
Gert van Wijk
Voorzitter Stichting Jacques de Leeuw
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Over Stichting Jacques de Leeuw
Historie
In 1958 richtte J.J.A.M. de Leeuw Audax op, dat gedurende de jaren uitgroeide tot een groot en
succesvol media- en logistiek concern. Om zijn zakelijk succes ook ten dienste te kunnen stellen van
het algemeen belang werd in 1992 Stichting Jacques de Leeuw opgericht met de intentie om iets
terug te willen doen voor de gemeenschap van zijn geliefde geboortestad Tilburg en ten bate van de
regio waar zijn roots liggen. In de statuten zijn doelstellingen opgenomen die de heer de Leeuw na
aan het hart lagen zoals sport, kunst, cultuur, literatuur en natuur. Hij wilde graag jonge talenten op
dit gebied inspireren en steunen om deze te ontwikkelen zodat de gemeenschap hiervan kan
genieten. Daarnaast wilde hij een bijdrage leveren om het sociaal welzijn te vergroten en om
culturele erfgoederen in Tilburg mede te onderhouden, zodat ze in de toekomst in goede staat
behouden blijven. In december 2017 werd besloten het goede doelen werk van Stichting Jacques de
Leeuw als algemeen nut beogende instelling (ANBI) te continueren.

Missie
Stichting Jacques de Leeuw wenst de sociale, culturele en maatschappelijke belangen van de
gemeenschap in Tilburg en directe omstreken te behartigen. Stichting Jacques de Leeuw wil
projecten en evenementen mede mogelijk maken en een diversiteit aan doelgroepen ondersteunen,
teneinde een zo groot mogelijk publiek belang te dienen in de regio Tilburg, inclusief Turnhout, waar
de heer De Leeuw van oudsher een band mee had.

Doelstelling
Stichting Jacques de Leeuw biedt financiële ondersteuning aan specifieke sociale, culturele en
maatschappelijke doelen en activiteiten, die het algemeen belang dienen in de gemeenschap Tilburg
en omstreken zoals vervat in artikel 2 van de statuten:
Onroerende goederen
Het in aanvulling op financiering door derden onderhouden van de volgende onroerende goederen:
- De Heikese Kerk te Tilburg
- De begraafplaats aan de Bredaseweg te Tilburg
- De Hasseltse Kapel te Tilburg
- De geboorteplaats cum annexis van Peerke Donders te Tilburg
- Het werkgebied van Peerke Donders in Suriname (in het bijzonder te Batavia)
- Het graf cum annexis van Peerke Donders in de Kathedrale Basiliek van Sint Petrus en Paulus te
Paramaribo (Suriname).
Jeugd
Het financieel ondersteunen van activiteiten voor en educatie van de jeugd op het gebied van
muziek, dans, kunst, cultuur en sport in het geografisch werkgebied van de stichting, teneinde hen
een doel te geven en ontwikkeling van talent te bevorderen, onder andere door het ter beschikking
stellen van de Jacques de Leeuw Prijs voor Jong Top Talent als prestatieprijs.
Sociaal welzijn
Het financieel ondersteunen van:
- Vrijwilligers, instellingen en activiteiten die uitvoering geven aan het bieden van hulp ter
verbetering van het sociaal welzijn binnen het geografisch werkgebied van de stichting.
- Activiteiten met name gericht op belevingsgerichte zorg ten behoeve van lichamelijk
gehandicapten, mindervaliden en mensen met een beperking in de vorm van dementie,
alzheimer en niet-aangeboren hersenletsel.
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-

Kansrijke amateurs op het gebied van sport, muziek en kunst teneinde prestaties te kunnen
leveren die aan de gemeenschap ten goede komen.

Kunst, cultuur, cultuurhistorie, literatuur en natuur
Het financieel ondersteunen van:
- Activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en cultuurhistorie in het geografisch werkgebied
van de stichting.
- Activiteiten met betrekking tot het bevorderen en verspreiden van literatuur alsook boekwerken
binnen het kader van de doelstellingen van de stichting.
- Erkende en/of gevestigde instellingen op het gebied van dieren- en
natuurbeschermingsprojecten in het bijzonder in de omgeving van Loon op Zand.
- Het zo lang mogelijk onderhouden van de herinnering aan de verzetsstrijders en bevrijders van
Tilburg.
Daarnaast wordt jaarlijks de Jacques de Leeuw Prijs voor Jong Top Talent uitgereikt aan twee zeer
talentvolle studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. De door een onafhankelijke jury
gekozen winnaars, één in de categorie “docerend” en één in de categorie “uitvoerend”, ontvangen
vanuit Stichting Jacques de Leeuw ieder een bedrag van € 10.000, ter stimulans van hun verdere
ontwikkeling c.q. start van hun loopbaan.

Organisatie
Bestuur
Het bestuur van Stichting Jacques de Leeuw draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren
van de doelstellingen. Het (Algemeen) bestuur kwam in 2019 vijf maal bijeen voor een
bestuursvergadering. Daarnaast heeft het (Dagelijks) bestuur elke twee weken een werkoverleg
gevoerd met de office manager. Het bestuur stelt in zijn vergaderingen de begroting en de
jaarrekening vast en beslist over de ontvangen aanvragen.
In 2019 is het bestuur gestart met twee bestuursleden; G. van Wijk (voorzitter) en I.M.C.J. Buijnstersde Leeuw en één vacature. Per 1 april 2019 is de vacature voor het derde bestuurslid ingevuld met de
benoeming van de heer I.H.C. van der Heijden. In juni is een onderscheid aangebracht tussen het
Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.
De voorzitter is vanwege ziekte afwezig geweest tussen augustus en december 2019. Om zijn
afwezigheid goed op te kunnen vangen heeft het bestuur besloten nog een extra bestuurslid aan te
trekken. Op 1 september 2019 is mevrouw M.P.C. van de Pol-Hooijen toegetreden tot het bestuur.
Tijdens de afwezigheid van de voorzitter heeft mevrouw Van de Pol-Hooijen de portefeuille van de
voorzitter waargenomen. In deze periode is het voorzitterschap door mevrouw Buijnsters-de Leeuw
waargenomen.
In 2019 kende stichting Jacques de Leeuw de volgende bestuurssamenstelling:
Bestuur Stichting Jacques de Leeuw
Dhr. G. van Wijk (Voorzitter, penningmeester)
Mevr. I.M.C.J. Buijnsters-de Leeuw (secretaris)
De heer I.H.C. van der Heijden
Mevr. M.P.C. van de Pol-Hooijen

Lid bestuur
Algemeen en dagelijks bestuur
Algemeen en dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
Algemeen en dagelijks bestuur

Bestuurslid sinds
13-02-2018
01-12-2018
01-04-2019
01-09-2019

Office manager
De office manager van de stichting, Monique van Pelt, is verantwoordelijk voor de voorbereiding en
uitvoering van het beleid.
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Activiteiten 2019
Het bestuur van Stichting Jacques de Leeuw is in 2019 vijf maal bij elkaar geweest voor een
bestuursvergadering. In deze bijeenkomsten is o.a. gesproken over projectaanvragen, de
beleggingen, de kwartaalverslagen en de jaarrekening 2018. Verder heeft het bestuur aandacht
besteed aan de volgende onderwerpen:

Verhuizing naar Tilburg
In januari 2019 is Stichting Jacques de Leeuw verhuisd naar het nieuwe kantoor aan de
Enschotsestraat 126 in Tilburg. Met de verhuizing moesten veel zaken geregeld worden die door het
bestuur samen met de office manager zijn geregeld, zoals aanschaffen kantoormeubilair, computers
en printers, telefoonabonnement, naambord aan de straat, verzekeringen, verhuizen van boeken en
archief, wijzigingen in de KvK en inschrijving bij de Gemeente etc.

Financiële administratie
Voor de controle van de administratie en het opstellen van de jaarrekening is De Beer accountants
aangetrokken. In 2019 is gestart met het verwerken van de financiële administratie in Exact en is de
administratie over 2018 met terugwerkende kracht in Exact verwerkt.
Met De Beer Accountants is het eerste jaarverslag van de ANBI- Stichting Jacques de Leeuw over
2018 opgesteld en gepubliceerd. De begroting voor 2019 is vastgesteld en daarop volgend elk
kwartaal een kwartaalverslag.

Overzicht projecten
Voor de projecten is een nieuw overzicht gemaakt waarop de status per project is te volgen en de
stand van zaken rondom het budget zichtbaar is. De papieren m.b.t. de aanvragen van 2018 zijn
gedigitaliseerd en in het nieuwe overzicht verwerkt. Voor de aanvragen van 2019 is direct gestart
met digitaal werken.
Per project wordt met een projectinformatieblad gewerkt, waarop een korte samenvatting van het
project wordt gegeven en ook de financiën van het project kort worden weergegeven. Op dit blad
wordt ook de historie van eerdere aanvragen van de aanvrager vermeld. Op deze wijze is de
informatie en status van een aanvraag voor het bestuur en office manager direct inzichtelijk.

Kennismaking diverse organisaties
Stichting Jacques de Leeuw heeft met veel organisaties en verenigingen al een langlopende relatie
die teruggaat van voor de verkrijging van de ANBI-status per 2018. De verkrijging van de ANBI-status
heeft tot gevolg dat op een andere wijze gewerkt wordt. Daarnaast is het bestuur vrijwel helemaal
vernieuwd, wat extra aanleiding gaf om in 2019 enkele van de bekende relaties van de stichting uit te
nodigen voor een kennismakingsgesprek met het nieuwe bestuur en de nieuwe werkwijze.

Digitaal werken
Vanaf 2019 is gestart met digitaal werken. Hiervoor is een NAS (server) geïnstalleerd waarop alle
informatie over de stichting digitaal is opgeslagen. Alle bestuursleden hebben een laptop waarmee
zij toegang hebben tot alle informatie.

Website
Op de website zijn een aantal eerste aanpassingen doorgevoerd, waaronder de invoering van een
aanvraagformulier en het plaatsen van de handreiking begroting en dekkingsplan. Ook zijn de
begrotingen voor 2018 en 2019 en het jaarverslag 2018 op de website geplaatst.
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Reglementen en beleidsstukken
Ook is in 2019 veel tijd besteed aan reglementen en andere beleidsstukken. Zo zijn de volgende
beleidsstukken geschreven en vastgesteld: een procuratieregeling; het huishoudelijk reglement en is
het beleidsplan geactualiseerd.

Lidmaatschap FIN
In 2019 heeft Stichting Jacques de Leeuw het lidmaatschap bij de vereniging van Fondsen in
Nederland (FIN) aangevraagd. Op 5 december 2019 hebben we van de FIN bericht ontvangen dat ons
lidmaatschap is goedgekeurd.

Nieuwe financiële structuur
Het stamvermogen van Stichting Jacques de Leeuw wordt gevormd door een lening die is verstrekt
aan Academia BV. De rente op de lening vormt het hoofdbestanddeel voor de inkomsten van
Stichting Jacques de Leeuw ter financiering van haar algemeen nuttige activiteiten.
Het bestuur heeft geconstateerd dat de jaarlijks verwachte projectaanvragen met minder inkomsten
kunnen worden bekostigd. Naar aanleiding hiervan is in 2019 met Academia BV diverse malen
overleg gevoerd over het naar beneden bijstellen van het rentepercentage op de lening die het
stamvermogen van stichting Jacques de Leeuw vormt. Naar verwachting zal in 2020 hierover
overeenstemming worden gevonden.

Aanpassing beleid
Door de verwachte aanpassingen van de inkomsten heeft de stichting het beleid hierop aangepast.
De stichting gaat zich vanaf 2020 voornamelijk richten op kleinschalige projecten. Met name bij de
kleinere initiatieven blijkt dat de bijdrage van onze stichting van belang is om deze te kunnen laten
doorgaan. Deze kleinere initiatieven passen ook bij het gedachtengoed van de oprichter van onze
stichting dat wij in acht willen houden (zoals ook in de statuten is opgenomen).

Beperken kosten exploitatie Stichting Jacques de Leeuw
Voor 2020 is een begroting opgesteld waarbij rekening is gehouden met de afname van de
inkomsten. Om de kosten van de exploitatie te drukken is de huur van de vergaderkamer opgezegd
(per 31 december 2020). De uren van de office manager nemen in 2020 af van 16 naar 12 uur per
week.

Bestuursvergoeding
In 2019 heeft het bestuur een splitsing aangebracht in de werkzaamheden van het algemeen bestuur
en het dagelijks bestuur en de hiermee samenhangende bestuursvergoeding.
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Beoordeling aanvragen
De aanvragen voor een financiële bijdrage die Stichting Jacques de Leeuw ontvangt worden door de
office manager voorbereid. Zij verzamelt alle informatie en legt de aanvraag ter advisering voor aan
de portefeuillehouder binnen het dagelijks bestuur. De portefeuillehouder stelt een advies op voor
het bestuur. In sommige gevallen was het nodig om aanvullende informatie op te vragen of is de
aanvrager uitgenodigd voor een fysieke afspraak om een nadere toelichting te geven op de aanvraag.
In de bestuursvergadering van het algemeen bestuur wordt besloten over de honorering van de
aanvragen.

Aanvragen financiële bijdrage
In 2019 zijn er 134 aanvragen voor een financiële bijdrage ontvangen. Daarvan zijn 18 aanvragen
afgewezen; zijn 3 aanvragen ingetrokken; 4 aanvragen zijn vervallen en 1 aanvraag is niet in
behandeling genomen omdat deze buiten het werkgebied van de stichting viel. Aan 109 projecten is
een financiële bijdrage toegekend, waarvan bij 4 aanvragen de toekenning is vervallen. In 2018 is aan
1 project voor de duur van 4 jaar een bedrag toegekend. In 2019 is deze toekenning gestand gedaan.
Een overzicht van de projecten waaraan een financiële bijdrage is toegekend is opgenomen in
bijlage 1.

Gehonoreerde aanvragen per categorie
Categorie
Cultuur
Dans
Jeugd
Jong top Talent (Jacques de Leeuw prijs)
Literatuur
Muziek
Natuur
Onderwijs
Religie en religieuze onroerende goederen
Sociaal welzijn
Sport
Zorg
Totaal

Aantal toegekende
projecten
17
1
7
2
5
34
5
2
8
13
7
4
105

Totaal toegekend
bedrag per categorie
€ 50.645,00
€ 2.500,00
€ 16.421,00
€ 20.000,00
€ 5.050,00
€ 35.833,00
€ 2.250,00
€ 12.000,00
€ 37.013,00
€ 20.160,00
€ 8.084,00
€ 11.650,00
€ 221.606,00

Afgeronde projecten
Van de volgende projecten is een verantwoording ontvangen na afronding van het project:
Organisatie
Fontys Hogeschool voor de Journalistiek
Museum Dansant
Dassenwerkgroep Loonse en Drunense Duinen
Festival Circolo
Het Kempisch Kamerkoor
Projectgroep Waalwijk Grafiek2019
Stichting Jeugdtheaterhuis ZH
Stichting Het Vierde Geschenk

Project
Onderzoekswerkplaats journalistiek
Carillon
Werk Dassenwerkgroep in 2019
Straat en urban circus Festival Circolo
Messiah – Händel with care
Waalwijk Grafiek 2019
Beer – meespeelkinderen
Driekoningenintocht en het Vierde Geschenk
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Financiën
Besteding aan projecten in 2019
De aanvragen in 2019 in bedragen:
Beschikbaar budget projecten 2019
Toegekend bedrag
Nog uit te betalen – toegekende – bedragen
Resterend beschikbaar budget projecten 2019
In 2019 is in totaal aan projecten uitgekeerd:
Jaar aanvraag
Betaald in 2019
Aanvragen uit 2018
€ 16.550,00
Aanvragen uit 2019
€ 175.985,00

€ 304.960,94
€ 221.606,00
€ 38.000,00
€ 83.354,94

Betaald in 2020
€ 10.871,00

Bestuurlijk voornemen
Het bestuur heeft voor 2019 een bedrag van € 304.960,94 beschikbaar gesteld om aan projecten te
besteden. Het is in 2019 niet gelukt om deze doelstelling te realiseren. Dit wordt met name
veroorzaakt doordat niet alle aanvragen voldoen aan de gestelde voorwaarden en daardoor niet
(volledig) gehonoreerd kunnen worden. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om meer bekendheid
te verwerven bij organisaties uit de categorieën waarvan in 2019 slechts enkele aanvragen zijn
ontvangen.
Daarnaast heeft het bestuur het voornemen om het rentepercentage op de verstrekte lening die het
stamvermogen vormt te verlagen, waardoor het beschikbare budget voor projecten in evenwicht
komt met de jaarlijks te verwachten projectaanvragen.

9

Organisatie
Office manager
De office manager, Monique van Pelt, verricht de werkzaamheden voor Stichting Jacques de Leeuw
als ZZP-er. In 2019 bedroeg de vergoeding voor de office manager € 40.531,88 (incl. BTW).

De bestuursvergoeding
De werkzaamheden van het dagelijks bestuur van Stichting Jacques de Leeuw beperken zich niet tot
bestuursvergaderingen. Het dagelijks bestuur is ca. 2 maal per maand aanwezig bij een werkoverleg
van 2 uur op het kantoor. Daarnaast heeft elk lid van het dagelijks bestuur een portefeuille
waarbinnen het de projectaanvragen beoordeelt en van een advies voorziet. Per bestuurslid
ontvangt de stichting gemiddeld 4 aanvragen per maand. Op basis van bovenstaande tijdsinvestering
van de bestuursleden is een berekening en onderbouwing voor de bestuursvergoeding gemaakt. Bij
de berekening is uitgegaan van de vergoeding gebaseerd op het bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren.
De bestuursleden die uitsluitend zitting hebben in het Algemeen bestuur ontvangen de standaard
vacatiegelden die voor ANBI-stichtingen gelden en bedraagt € 1.674,- per jaar.
De bestuursleden die zitting hebben in zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur
ontvangen niet de vergoeding die voor het algemeen bestuur geldt, maar de op 18 april 2019
vastgestelde afwijkende jaarlijkse vergoeding:
−
−

Voorzitter algemeen bestuur en dagelijks bestuur € 5.000,Bestuurslid algemeen bestuur en dagelijks bestuur € 3.000,-

Deze vergoeding betreft het vacatiegeld en een vergoeding voor de gemaakte kosten en wordt per
kwartaal uitgekeerd aan de bestuursleden.

Overzicht (neven)functies bestuurders per 31-12-2019
Gert van Wijk
Penningmeester Oud burgemeesters Noord Brabant
Bestuurslid werkgroep Koffie bij de Piano Theater Aan de Parade in Den Bosch
Ingrid Buijnsters-de Leeuw
Ivo van der Heijden
HR Medewerker bij HLB Van Daal
Mieke van de Pol-Hooijen
Secretariaat Youz Kind- en Jeugdpsychiatrie
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Ondertekening
Tilburg,
Stichting Jacques de Leeuw

De heer G. van Wijk

mevrouw I.M.C.J. Buijnstersde Leeuw

mevrouw M.P.C. van de PolHooijen
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Bijlage 1- Toegekende financiële bijdragen
Organisatie

Project

Theaters Tilburg
St. Kindervakantieweek Udenhout 2019
Wessel van Wanrooij
Fontys Hogeschool Journalistiek Tilburg

Sponsoring Jacques de Leeuw zaal
Organisatie Kindervakantieweek 2019
Film – Het begin en het einde
Onderzoekswerkplaats journalistiek
Onderhoudskosten Peerke Donders Park en
paviljoen Tilburg 2018
Boekje 'Heiligen die niet naar de hel gingen'
Documentaire 'Maria'
Wielerweekend Gilze 2019
Jubileumprojecten
Schaaktafels in openbare ruimten Tilburg
G-sportweekend Tilburg 2019
Mantel Match Café
Oisterwijk in Concert
festiviteiten en herdenkingen 2019
Dansvoorstelling Straatwild
Uitvoeringen Ghesellen van de Spelle
sponsorbijdrage 2019
Zomerakkoord 2019
Contributie Brabants Landschap 2019

Stichting Petrus Donders Tilburg

Stichting Brandon Pers
Janneke Verhoeven
Wieler-weekend Gilze
Kon. Erk. Harmonie Kaatsheuvel
Schaakvereniging De Stukkenjagers
Stichting Samen Sporten Tilburg
Mantel Match Café
Stichting Oisterwijk in Concert
Stichting Oranjevieringen Loon op Zand
Stichting Vloeistof
Stichting Ghesellen van den spelle
Brabant Cultureel
Zangvereniging Perpleks
Brabants Landschap
Heemkundige Kring Hilvarenbeek en
Diessen
Parochie H. Willibrord
Stichting Bachcantates Tilburg
Stichting Petrus Donders Tilburg
IMC Weekendschool
Meezingkoor Vrij & Blij
Entertainment Museum Dansant
Stichting Gilde O.L. Vrouw ter Nood
Stichting vrienden Hasseltse Kapel
Universiteit Tilburg
Federatie Tilburgse Zangverenigingen
Het Gils Cabaret
Theatergroep Trappaf
Stichting FRONS
Jeugdsportfonds Tilburg
CAST (Centrum voor Architectuur en
Stedebouw Tilburg en omgeving)
Stichting Podiumkunsten Oisterwijk
Fontys Hogeschool van de Kunsten
Gemeente Tilburg
Handboogvereniging Amicitia
Natuurmuseum Brabant
Dassenwerkgroep Loonse en Drunense
Duinen e.o.
Krajicek Foundation

Viering geboortedag Johannes Goropius Becanus
Kerkbalans 2019
Cantatesproject
Verplaatsing rijksmonument Peerke Donders
Bijdrage schooljaar 2019/2020
Accesoires voor optreden koor
Carillon
Samenzangmanifestatie 'Maria Zingt'
Vrienden van de Hasseltse Kapel
Coverfoto boek 'Haar verhaal'
Tilburg in Koor 2019
Voorstellingen Gils Cabaret 2019
Productie Belle en het Beest
Voorstelling Miobi en het monster
Algemene - jaarlijkse bijdrage
Talkshow Bouwstof
Groeten uit Oisterwijk 2019/2020
Jacques de Leeuw prijzen 2019
Bevrijdingsconcert 5 mei - Piushaven
Vernieuwing buitenbaan
Project 'Zoek het zelf uit!'
Bijdrage Dassenwerkgroep 2019
Krajicek Scholarshipprogramma
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Organisatie

Kerkelijk Erkende Rijwielbedevaart Tilburg Kevelaer
Zonnebloem afdeling Gasthuisring/
Vredeskerk Tilburg
Tilburgs Vocaal Ensemble
Stichting Zin in zingen
Stichting Loonse KerstKlokkenLoop
Mommers4
Festival Circolo
SPOT!-theater Goirle
Stichting Sporck
Stichting Samenthuis
Samenwerking muziekverenigingen
Dongen - Rijen en Molenschot
Stichting Straat
Wereld Natuur Fonds
Stichting Exploitatie Villa Pardoes
Heemkunde Werkgroep Reusel
Het Kempisch Kamerkoor
Gemengde koren Malkander en Koor
Goirle
Zonnebloem afdeling Loon op Zand/ De
Moer
Stichting One Bigsmile.nl
Stichting Brabant Koor
The Living Museum
Stichting Zuid Nederlands Concertkoor
inzake Dal Cuore
Stichting Spoorpark
Zonnebloem afd. Waalwijk en Loon op
Zand
Stichting Kunstencentrum Waalwijk
Koninklijke Harmonie Concordia
TIOS '51
Willem van Oranje Scholengroep
Vereniging Tilburgse Opera
Stichting Spruit
Tilburgs Mannenkoor La Renaissance
Koninklijke Harmonie Moed Volharding
Caecilia
Heemkundekring De Kleine Meijerij
Vrijwilligersbedankmiddag
Projectgroep Waalwijk Grafiek 2019 Stichting Grafische Werkplaats Van
lavieren
Stichting Alleen op deze aarde
Stichting Rauwkost
Stichting Tilburg Sportgala
Stichting dr. P.J. Cools MSC

Project

Medailles voor de deelnemers 25e en 50e keer
Dagje-uit naar Dussen en Drimmelen voor 40 gasten
Concert Bach en familie 23 juni
Koorinspiratiedagen 2019
Loonse KerstKlokkenLoop 2019
concert Vita Brevis
Straat- en urban circus Festival Circolo 2019
Musical Curtains
Cello aan zet
Belevingsgerichte middelen Samenthuis
Regio Kerstconcerten on tour december 2019
Groeten uit Berkel-Enschot
Jaarlijkse bijdrage
Villa Dome
Reusel - De Mierden 75 jaar bevrijd
Messiah - Händel with care - onderdeel Isolement
Kerstconcert in St. Janskerk Goirle
Verrassingsdagje Oliemeulen
Zwemdiploma's moeders AZC Prinsenbos
Reflections on Gilgamesh
Outsider Art on stage
Zomerconcert Dal Cuore
Golfkar voor vrijwilligers Spoorpark
Vakantieweek 2020 Zonnebloem
Musicalproductie - Hakken in het Zand
KhC Proms concerten
Vervanging 9 tafeltennistafels
75 jaar vrede en vrijheid
Bevrijdingsconcert 3 november
Spruit kinderfestival 2019
Concert Con Saluti Musicali
Concert Arts & Music
Boek over dorp Haaren
Parochie de Goede Herder - locatie Broekhoven

Waalwijk Grafiek 2019
December maand voor eenzame ouderen
Theaterproductie Suffragette
Tilburgs Sportgala 2019
De bevrijding van het papier
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Organisatie

Project

Stichting Jeugdtheaterhuis ZH
Stichting Winterparadijs Udenhout

Beer - meespeelkinderen
Winterparadijs Udenhout
Sponsordiner muziekopleiding jeugd en
instrumentenfonds
Algemene bijdrage
Intocht Sinterlaas Loon op Zand 2019
De canon van Beek
Attentiestenen Kaatsheuvel en Loon op Zand
Muziektheater 'Hier adem ik vrij'
Gedenkplaats Haaren
Carendo - douchestoel
Materiaal voor kerncollecties - Vervolging en
Nederlands-Indië
Nieuwjaarsconcert Strauss & Strauss
Meezingmiddag - Warme voorjaarsklanken
Kieltjesbal 2020
Maria Magdalena, leven als een heilige
Festival Alegria en schoolbandcompetitie
Algemene bijdrage/ vriend van Orpheus
Verharden paden kerkhof Bredaseweg Tilburg
Stichting Asta Nielsen (Kamerkoor Ad Parnassum)
De Vuurbol op de Chaamse Heide
Driekoningen en het Vierde Geschenk + inrichting
speelgoedbank
Fotoboek 'Het nieuwe ritme van Tilburg'
Atelier BijZonder Udenhout - duofiets
Jaarlijkse bijdrage

Koninklijke Sophia's Vereeniging
Dierenbescherming
Stichting Sinterklaas Loon op Zand
Stichting KlarinetNsemble
Heemkundekring Loon op t Sandt
Stichting Muziektheater Tilburg
Stichting Vriendenkring Haaren 40-45
Stichting fondswerving Hospice Waalwijk
Stichting Museum De Bewogen Jaren 1939
- 1950
Stichting Orkest Zuid
Meezingkoor Vrij & Blij
Kieltjesbal
Gemengd koor Cantiqua
Stichting Alegria
Koninklijke Harmonie Orpheus
Parochie De Goede Herder
Requiem in Koningshoeven 2020
Stichting Cultuurplaats
Stichting Het Vierde Geschenk
Stichting De NWE Stijl@Tilburg
ASVZ Vincentius
DierenOpvangCentrum Tilburg
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