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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 natuurbeschermings-

projecten 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 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.  

In 2020 is het bestuur gestart met vier bestuursleden; de heer G. van Wijk (voorzitter), mevrouw 

I.M.C.J. Buijnsters-de Leeuw, de heer I.H.C. van der Heijden en mevrouw M.P.C. van de Pol-Hooijen. 

Eind maart heeft de heer Van der Heijden als bestuurslid afscheid genomen van de stichting. Daarna 

is in april besloten om geen onderscheid meer te maken tussen het Dagelijks Bestuur en het 

Algemeen Bestuur. 

Vanwege het vertrek van de voorzitter, de heer G. van Wijk, per 31 december 2020 heeft in de 

tweede helft van 2020 de werving van een nieuw bestuurslid plaatsgevonden. De heer G.A.J.M. 

Beukers is in de vergadering van 10 december 2020 benoemd tot bestuurslid per 1 januari 2021. 

In 2020 kende stichting Jacques de Leeuw de volgende bestuurssamenstelling: 

Bestuur Stichting Jacques de Leeuw Bestuurslid sinds Bestuurslid tot 

Dhr. G. van Wijk (Voorzitter, penningmeester) 13-02-2018 31-12-2020 

Mevr. I.M.C.J.  Buijnsters-de Leeuw (secretaris) 01-12-2018  

Dhr. I.H.C. van der Heijden 01-04-2019 31-03-2020 

Mevr. M.P.C. van de Pol-Hooijen 01-09-2019  

Officemanager 

De officemanager van de stichting, Monique van Pelt, is verantwoordelijk voor de voorbereiding en 

uitvoering van het beleid.  
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Activiteiten 2020 
Het (Algemeen) bestuur kwam in 2020 tien maal bijeen voor een bestuursvergadering. Door COVID-

19 heeft een aantal van deze vergaderingen digitaal plaatsgevonden. Daarnaast heeft het bestuur tot 

en met mei een aantal werkoverleggen gevoerd met de officemanager. Het bestuur stelt in zijn 

vergaderingen de begroting en de jaarrekening vast en beslist over de ontvangen aanvragen. 

Verder heeft het bestuur aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:  

ANBI-status 
Eind 2019 heeft de belastingdienst een lijst met vragen in het kader van een controle op de ANBI-

status aan Stichting Jacques de Leeuw gestuurd. In 2020 is hierover diverse keren over en weer 

contact geweest met de belastingdienst. Hierbij is de stichting ondersteund door PWC, omdat zij bij 

de oprichting en aanvraag van de ANBI-status van de stichting direct betrokken zijn geweest. In 

september heeft de belastingdienst bevestigd dat Stichting Jacques de Leeuw voldoet aan de 

gestelde eisen en de ANBI-status behouden blijft.  

Wijziging statuten 
In 2020 zijn de statuten aangepast, zodat een bestuur bestaande uit 1 persoon niet meer mogelijk is. 

Bij de oprichting in 2018 was dit uit praktisch oogpunt opgenomen, maar nu is dit niet meer nodig en 

wenselijk.  

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. 

Door de gevolgen van COVID-19 voor het bedrijfsleven is minder rente ontvangen. Het resterende 

bedrag is in de administratie opgenomen als een vordering.  

Besluit opzeggen huur kantoorruimte 
Gezien de ontwikkelingen rond de rentebaten is het bestuur van mening dat de exploitatiekosten 

daar waar mogelijk beperkt moeten worden. Daarnaast is tijdens de periode van de COVID-19 

maatregelen ervaring opgedaan met digitaal werken, wat goed is bevallen. Het bestuur heeft daarom 

besloten de huur van de kantoorruimte aan de Enschotsestraat in Tilburg op te zeggen per 1 januari 

2021. Vanaf 2021 wordt volledig digitaal vanuit huis gewerkt. Voor de bestuursvergaderingen wordt 

een locatie per vergadering geregeld. 

Als gevolg van de opzegging van de huur moesten veel zaken geregeld worden die door het bestuur 

en de officemanager zijn uitgevoerd.  

Eind december is het kantoor opgeleverd aan de verhuurder en is van de verhuurder de borgsom 

terug ontvangen. 

Overgang naar Microsoft 365  
Door het opzeggen van de huur van de kantoorruimte is het werken met een NAS (server) onhandig. 

Om deze reden heeft het bestuur besloten om over te stappen naar een Teams/ Sharepoint 

omgeving.  

De stichting heeft bij Microsoft een aanvraag gedaan voor deelname aan het donatieprogramma 

voor goede doelen. Microsoft heeft de donatie verleend aan de stichting, waardoor de kosten voor 

de licenties voor Microsoft 365 zijn teruggebracht naar € 0,00. 
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Spreiding banktegoed 
De tegoeden van de stichting zijn ondergebracht bij de ABN AMRO. Van de ABN AMRO is een bericht 

ontvangen dat per 1 januari 2021 over de tegoeden boven € 500.000 negatieve rente berekend zal 

worden. Om deze reden heeft het bestuur besloten om het banktegoed te spreiden. Hiervoor wordt 

een bankrekening geopend bij SNS Bank. 

Overlegstructuur bestuur  
In juli 2020 heeft het bestuur de overlegstructuur aangepast omdat er sinds april 2020 geen 

onderscheid meer was tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het bestuur heeft 

besloten om de werkoverleggen af te schaffen en maandelijks een bestuursvergadering te beleggen.  

Vernieuwde website 
In 2020 is de website vernieuwd op met name de informatie over de verschillende doelstellingen; het 

indienen van aanvragen en de gesteunde projecten. Voor de doelstellingen is gebruik gemaakt van 

pictogrammen. Met de organisaties die een bijdrage hebben ontvangen is contact opgenomen over 

het gebruik van beeldmateriaal. De organisaties hebben allen enthousiast gereageerd op de 

vermelding van hun project op de website van de stichting en hebben daarvoor het beeldmateriaal 

aangeleverd. Onder het kopje projecten worden met enige regelmaat nieuwe projecten vermeld die 

zijn afgerond.  

In april heeft jjoH, die de website onderhield, aangegeven te stoppen met de web- en grafische 

activiteiten. Naar aanleiding daarvan is na de vernieuwing van de website het beheer onderhoud van 

de website ondergebracht bij PEP. De inhoud van de website wordt door de officemanager 

bijgehouden. 

Doelstellingen  
Evaluatie van aanvragen 2019 
Gekeken is naar de verdeling van het aantal aanvragen en het totaal toegekende bedrag aan de 

verschillende doelstellingen van de stichting in het jaar 2019. Op basis hiervan heeft het bestuur 

geconcludeerd dat de bijdrage aan de doelstelling Natuur achterblijft bij de andere doelstellingen en 

heeft daarop in 2020 actief gezocht naar mogelijke natuurprojecten in het werkgebied waaraan de 

stichting kon bijdragen.  

Gevolgen COVID-19 
In maart 2020 heeft de overheid maatregelen ingesteld tegen de verspreiding van het coronavirus. 

Veel van de aanvragen die de stichting in de eerste maanden van 2020 heeft gehonoreerd konden 

niet  doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Voor de meeste van deze projecten hebben de 

aanvragende organisaties gezocht naar een nieuwe alternatieve datum waarop het evenement kon 

plaatsvinden. Een aantal daarvan werd doorgeschoven naar 2021.  

Gezien de vooruitzichten dat de maatregelen mogelijk langer zullen gaan duren heeft het bestuur 

besloten principe afspraken te maken: 

Geldigheidsduur van toekenningen 
Het bestuur heeft besloten om voor de toekenningen de geldigheidsduur te verlengen van 12 naar 

24 maanden. 
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Projecten die geen doorgang vinden, waaraan wel een toekenning is gedaan 
Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft het bestuur besloten om reeds toegekende bedragen 

niet terug te vorderen. De organisaties kunnen het toegekende bedrag inzetten om de reeds 

gemaakte financiële verplichtingen na te komen.   

Jacques de Leeuw prijs 2020  
Eind maart heeft de jury van de Jacques de Leeuw prijs moeten besluiten dat het niet mogelijk is om 

de Jacques de Leeuw prijs te laten plaatsvinden vanwege de maatregelen rond het coronavirus. De 

genomineerden zouden allerlei uitvoeringen moeten kunnen geven die door de jury beoordeeld 

moeten worden. Dit was door de maatregelen niet mogelijk. De prijs verschuiven naar het najaar 

paste helaas niet in de planning van de studenten, zij waren dan niet meer verbonden aan FHK. Het 

bestuur heeft daarom besloten om aan alle tien genomineerden een bedrag van € 1.250 uit te 

reiken. Het bedrag dient als waardering voor de energie en tijd die zij al hadden gestoken in hun 

geplande uitvoeringen en is ook bedoeld om de genomineerden toch een zetje in de rug te geven 

waarmee ze een start kunnen geven aan hun verdere ontwikkeling.  

Natuurproject – Ven herstel Nonnenmoer  
Bij de zoektocht naar mogelijke projecten die passen bij de doelstelling Natuur is de stichting in 

contact gekomen met natuurorganisatie Natuurpunt in België. Het Natuurpunt heeft een aanvraag 

ingediend voor het herstel van het ven Nonnenmoer in het Turnhoutse Vennengebied.  

Ondanks het beleid van de stichting dat zich bovenal richt op kleinschalige projecten, maakt het 

bestuur hierop voor dit project een uitzondering. De reden hiervoor is dat binnen de doelstellingen 

de bijdrage aan de doelstelling Natuur de afgelopen jaren vrij beperkt is geweest en de stichting 

binnen het werkgebied tot op heden nog weinig aanvragen uit België heeft ontvangen.  

Het herstel van het Nonnenmoer is een bijzonder project dat mooi past binnen de doelstellingen. 

Met de bijdrage aan dit project heeft de stichting een blijvende en tastbare herinnering binnen het 

gedachtengoed van de oprichter van de stichting kunnen realiseren in het gebied rondom Turnhout.  

Bijstelling beleid 
In 2020 heeft de stichting diverse aanvragen ontvangen die betrekking hebben op reizen/ 

uitzendingen naar het buitenland. Het bestuur vindt dat dit soort projecten niet passen bij de 

doelstellingen van SJDL en heeft hierop het beleidsplan aangepast, waarmee dit soort aanvragen niet 

in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. 
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Beoordeling aanvragen 
De aanvragen voor een financiële bijdrage die Stichting Jacques de Leeuw ontvangt worden door de 

officemanager 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. In de 

bestuursvergadering van het algemeen bestuur wordt besloten over de honorering van de 

aanvragen.  

Aanvragen financiële bijdrage 
In 2020 zijn er 101 aanvragen voor een financiële bijdrage ontvangen. Daarvan zijn 23 aanvragen 

afgewezen; zijn 2 aanvragen ingetrokken; 7 aanvragen zijn vervallen en zijn 11 aanvragen niet in 

behandeling genomen omdat deze buiten het werkgebied van de stichting vielen of niet aan de 

voorwaarden van de stichting voldeden. 

Aan 58 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 2020 is deze 

toekenning gestand gedaan.  

Gehonoreerde aanvragen per categorie  
Categorie Aantal toegekende projecten Totaal toegekend bedrag per categorie 

Cultuur 61 € 55.295,00 

Religieus Onroerend goed 3 € 6.000,00 

Jeugd 13 € 15.250,00 

Sociaal welzijn 23 € 21.240,00 

Natuur    2 € 93.214,00 

Totaal 102 € 190.999,00 

Overzicht toegekende financiële bijdragen 
per doelstelling 

CULTUUR  TOTAALBEDRAG  € 55.295,00 

Brabants Landschap Jaarlijkse contributie 

Diptic, bureau voor culturele projecten Het einde van de wereld 

Dutch Pipes and Drums Opname nieuwe CD met doedelzakmuziek 

EELT Theatercollectief Dankraam Tilburg - Fase 2 en 3 

Fontys Hogeschool voor de Kunsten Genomineerde JdL prijs - ivm coronacrisis 

Harmonie St. Cecilia Livestream concert 

House of Nouws Een feest om te janken 2021 

Kostic Stichting  voor Hedendaagse Kunst Only Patience works Immediately 

Muziekvereniging L'Aventure Musicale Project - Legende van de Rode Draad 

Nadomedia Veerkracht 

Popkoor Undercover Project 'This is me' 

Stichting Bachcantates Bach cantates 2020 

Stichting Blazers Compagnie Dongen Maestro 

Stichting Brabant Cultureel Brabant Cultureel 2020 

Stichting Brabant Koor Cri de Choeur 

Stichting Diessen1650 Diessen 1650 

Stichting Federatie Industrieel Erfgoed 
Nederland Gebruikte Stenen Tilburg 

Stichting FRONS Pappelkarussell 

Stichting Gilde van Onze Lieve Vrouw ter Nood Maria Zingt 2020 

Stichting Kunst Loon op Zand Zicht op Loon 
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CULTUUR  TOTAALBEDRAG  € 55.295,00 

Stichting Kunstprojecten Tilburg 
Jubileumfeest 20-jarig bestaan Stichting Kunstprojecten 
Tilburg 

Stichting Maestro  Brabant Luidkeels 2021 

Stichting Nowhere Poetry Circle manifestatie in Tilburg 

Stichting Podiumkunsten Oisterwijk Groeten uit Oisterwijk 2020/2021 

Stichting Sporck Concerttour verzorgingshuizen 

Stichting SPOT Theater Goirle Musical The Sound of Music 

Stichting Straat Heikant - een Wereldwijk 

Stichting Taptoe Waalwijk Taptoe Waalwijk 2020 

Stichting tot behoud van Tilburgs Cultuurgoed Abonnement 2020 - tijdschrift 'Tilburg' 

Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945 Jaarlijkse bijdrage Gedenkplaats Haaren 

Stichting Zuid Nederlands Concertkoor Allerzielenconcert 2020 

Stichting Zuidelijk Historisch Contact Boek Geschiedenis homoseksualiteit in Tilburg 

Sturmfrei Films Alles van waarde is weerloos (documentaire) 

Theatergroep Trappaf Robin Hood 

Theaters Tilburg Sponsoring Jacques de Leeuw zaal 

Zang en Vriendschap Oisterwijk en Gemengd 
Koor st. Caecilia Berkel-Enschot Vivaldi Dvorak en flashmob november 2020 

 

RELIGIEUS ONROEREND GOED TOTAALBEDRAG  € 6.000,00 

Stichting Petrus Donders Tilburg Onderhoud Peerke Donders Park 

Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel Onderhoud Hasseltse Kapel - jaarbijdrage 

 

JEUGD TOTAALBEDRAG  € 15.250,00 

Factorium Podiumkunsten Project SENS 

IMC Weekendschool IMC Weekendschool Tilburg 2020-2021 

Nationale Stichting ter bevordering van de 
Vrolijkheid - locatie Oisterwijk 

PUIK-zomerworkshopweken met PUIK-parade AZC 
Oisterwijk 

Stichting Armoedefonds Schoolspullenpas 2020 

Stichting Plezier in Lezen Knetters & DigiKnetters - Online kinderboekenavontuur 

Stichting Wielerweekend Gilze Wielerweekend Gilze 2020 

 

SOCIAAL WELZIJN TOTAALBEDRAG  € 21.240,00 

BO Breda Project Face It 

KBO Tilburg afdeling Wandelbos Kerstattentie leden KBO 

Living Museum Gewoon een Goed boek - artjournal 

Rode Kruis district Midden- en West-Brabant Programma 'Heldin' 

Sint in Tilburg Goede doelen activiteiten Sint Nicolaas Comité 

st. Alzheimer Midden Brabant/ Factorium/ DVG 
Goirle-Riel Dansen met Passie 

Stichting Alleen op deze Aarde Kerst-in 2020 - eenzame ouderen 

Stichting de Tijdmachine Gouwe Ouwe in Brabant 2020 

Stichting Eetsj Outdoor Hexhog 

Stichting MST Stepping stones 

Stichting Oranjevieringen in de gemeente Loon 
op Zand Festiviteiten en herdenkingen 2020 

Stichting PubliekApplaus Happy 

Stichting Samen Sporten Tilburg G-Sportweekend Amarant 

Stichting Zonnebloem Tilburg Regiovakantie Zonnebloem Tilburg 

 

NATUUR TOTAALBEDRAG  € 93.214,00 

Natuurpunt  Venherstel in Turnhouts Vennengebied 
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Afgeronde projecten 
Van de volgende projecten is een verantwoording ontvangen na afronding van het project: 

Organisatie Project 

Bisdom Paramaribo Glas in Lood – toonkasten en inbraak alarm 

Dassenwerkgroep Loonse en Drunense Duinen Bijdrage Dassenwerkgroep 2019 

Festival Circolo Straat- en urban circus Festival Circolo 2019 

Het Kempisch Kamerkoor Händel with care 

Krajicek Foundation Krajicek Scholarshipprogramma 

Living Museum Tilburg Outsider Art on Stage 

Nationale Stichting ter bevordering van de 

Vrolijkheid – locatie Oisterwijk 

PUIK-zomerworkshopweken met PUIK-parade 

AZC Oisterwijk 

Stichting Alegria Festival Alegria en schoolbandcompetitie 

Stichting Armoedefonds Schoolspullenactie 2020 

Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk Vertaling drie Pinkassiem Joodse 

Gemeenschap Oisterwijk 

Stichting Eetsj Outdoor Hexhog 

Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland Gebruikte Stenen Tilburg 

Stichting Jeugdtheaterhuis ZH Beer - en meespeelkinderen 

Stichting Kostic Only patience works immediately 

Stichting Kunst Loon op Zand Zicht op Loon 

Stichting Plezier in Lezen Knetters & DigiKnetter 

Stichting PubliekApplaus Happy 

Stichting Samenthuis BeleefTV 

Stichting Sporck Concerttour langs verzorgingshuizen 

Theaters Tilburg Sponsoring Jacques de Leeuw zaal 
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Financiën 
Besteding aan projecten in 2020 
 

 Toegekend 
bedrag 

Toegekend 
bedrag 

vervallen/ 
ingetrokken 

 

Betaald tussen 
2018 en 2019 

Betaald in 2020 Nog te betalen 

Aanvragen 2018 € 184.590.00  € 184.590,00   

Aanvragen 2019 € 221.606,00 € 15.500,00 € 175.485,00 €   15.621,00 € 15.000,00 

Aanvragen 2020 € 190.999,00 €   7.000,00  € 127.692,00 € 56.307,00 

Betalingsverplichting     € 71.307,00 

  

Toegekend bedrag vervallen/ingetrokken 
In 2020 is van 3 aanvragen, waaraan een bedrag is toegekend in 2019, de toekenning vervallen of 

ingetrokken. Bij 1 van de projecten bleek dat het doel waarvoor het bedrag was toegekend niet 

gerealiseerd kon worden, waarop het bestuur heeft besloten om de toekenning in te trekken. Bij de 

andere 2 aanvragen was het verstrijken van de geldigheidstermijn van de toekenning reden om de 

toekenning te laten vervallen.  

 

In 2020 is van 4 aanvragen, waaraan een bedrag is toegekend in 2020, de toekenning vervallen of 

ingetrokken. Redenen hiervoor waren: het niet kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden; het 

verstrijken van de geldigheidstermijn van de toekenning en het vinden van een alternatieve 

financiering voor het project waardoor de toekenning niet meer nodig was.  

 

Bestuurlijk voornemen 
Het bestuur heeft voor 2020 een bedrag van € 310.000,00 beschikbaar gesteld om aan projecten te 

besteden. Het is in 2020 niet gelukt om deze doelstelling te realiseren. Dit wordt met name 

veroorzaakt door de maatregelen rondom het coronavirus. Het aantal ontvangen aanvragen was 

lager dan voorgaande jaren, omdat veel evenementen niet konden plaatsvinden. Om deze reden zijn 

ook een aantal aanvragen die de stichting heeft ontvangen niet doorgegaan, waardoor de aanvraag is 

vervallen of ingetrokken. De stichting heeft hierdoor wel de mogelijkheid gezien om het grote 

natuurproject van Natuurpunt te steunen. 
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Organisatie 
Officemanager 
De officemanager, Monique van Pelt, verricht de werkzaamheden voor Stichting Jacques de Leeuw 

als ZZP-er. In 2020 bedroeg de vergoeding voor de officemanager € 30.547,61 (incl. BTW). 

De bestuursvergoeding 
In het eerste kwartaal van 2020 werd nog onderscheid gemaakt tussen het algemeen bestuur en 

dagelijks bestuur. In deze periode was er 1 bestuurslid die uitsluitend zitting had in het algemeen 

bestuur. De bestuursleden die uitsluitend zitting hadden in het Algemeen bestuur ontvingen de 

standaard vacatiegelden die voor ANBI-stichtingen gelden en bedraagt € 1.674,- per jaar. 

Na het eerste kwartaal is het onderscheid tussen algemeen en dagelijks bestuur vervallen en is ook 

het onderscheid in de bestuursvergoeding vervallen.  

De leden van het bestuur krijgen een vaste bestuursvergoeding die in vier kwartalen wordt 

uitgekeerd. De hoogte van de jaarvergoeding is gebaseerd op een bezoldigingsbesluit Burgerlijke 

Rijksambtenaren en bedraagt in 2020 voor de bestuursleden € 3.000,00 en voor de voorzitter 

€ 5.000,00.  

Vanwege de aanpassing in de overlegstructuur is de bestuursvergoeding met ingang van 01-01-2021 

aangepast. 

Ondertekening 

Tilburg, 30 juni 2021 
Stichting Jacques de Leeuw 
 
 
 
 
 
 
mevrouw I.M.C.J. Buijnsters- mevrouw M.P.C. van de Pol- de heer G.A.J.M. Beukers 
de Leeuw Hooijen 
 


