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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.
Nadat op 22 december 2020 zijn echtgenote, mevrouw Liny de Leeuw – Rijnen (oud-voorzitter en
bestuurder van de stichting) was overleden, hebben wij, slechts 3 maanden later, op 15 maart 2021
afscheid moeten nemen van onze oprichter van de stichting, de heer Jacques de Leeuw. Wij zijn
beiden veel dank verschuldigd voor hun grote inzet voor de stichting en wij zullen hen blijven
herinneren als zeer maatschappelijk betrokken en toegewijde voorzitter-bestuurders.

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).
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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.
- 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 deskundige én
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 2021 kende stichting Jacques de Leeuw de volgende bestuurssamenstelling:
Bestuur Stichting Jacques de Leeuw
Dhr. G.A.J.M. (Aart) Beukers (Voorzitter / Penningmeester)
Mevr. I.M.C.J. (Ingrid) Buijnsters-de Leeuw (Secretaris)
Mevr. M.P.C. (Mieke) van de Pol-Hooijen
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Bestuurssecretariaat
Het bestuurssecretariaat van de stichting, Saskia Ongenae, is verantwoordelijk voor de voorbereiding
en uitvoering van het beleid.

Activiteiten 2021
Het (Algemeen) bestuur kwam in 2021 elf maal bijeen voor een bestuursvergadering. Het bestuur
stelt in zijn vergaderingen de begroting en de jaarrekening vast en beslist over de ontvangen
aanvragen.

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 en jaarrekening opgenomen als een vordering.

Doelstellingen
Evaluatie van aanvragen 2020
Gekeken is naar de verdeling van het aantal aanvragen en het totaal toegekende bedrag aan de
verschillende doelstellingen van de stichting in het jaar 2020.

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 2021/2022.
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 ook in 2021 besloten om voor de toekenningen de geldigheidsduur te verlengen
van 12 naar 24 maanden.
Projecten die geen doorgang vinden, waaraan wel een toekenning is gedaan
Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft het bestuur ook in 2021 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.
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Jacques de Leeuw prijs 2021
De Jacques de Leeuw Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een student van het cluster Kunsteducatie en
aan een student van het cluster Performance & Design van Fontys Hogeschool voor de Kunsten
(FHK), 1 in de categorie ‘docerend’ en 1 in de categorie ‘uitvoerend’. Iedere winnaar ontvangt een
geldbedrag van 10.000 euro om te investeren in hun verdere studie of carrière. Een deskundige én
onafhankelijke jury onder het voorzitterschap van Ton Rombouts bepaalde de winnaars. Op 29 juni
2021 vond de prijsuitreiking plaats in de schouwburgzaal in Theaters Tilburg. Roos Pierson (Academie
voor Beeldende Vorming) en Eveline Vervliet (Academy of Music and Performing Arts) hebben de
Jacques de Leeuw prijs 2021 gewonnen.

Natuurproject – Ven herstel Nonnenmoer
Bij de zoektocht naar mogelijke projecten die passen bij de doelstelling Natuur is de stichting in 2020
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, heeft het
bestuur hierop voor dit project een uitzondering gemaakt. 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.

Beoordeling aanvragen
De aanvragen voor een financiële bijdrage die Stichting Jacques de Leeuw ontvangt worden door het
bestuurssecretariaat voorbereid. Zij verzamelt alle informatie en legt de aanvraag ter advisering voor
aan het bestuur. In de bestuursvergadering wordt besloten over de honorering van de aanvragen.

Aanvragen financiële bijdrage
In 2021 zijn er 97 aanvragen voor een financiële bijdrage ontvangen. Daarvan zijn 39 aanvragen
afgewezen en zijn er 4 aanvragen ingetrokken. Aan 54 projecten is een financiële bijdrage toegekend.

Gehonoreerde aanvragen per categorie
Categorie
Cultuur
Religieus Onroerend goed
Jeugd
Sociaal welzijn
Natuur
Totaal

Aantal toegekende projecten
59
6
14
14
4
97
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Overzicht toegekende financiële bijdragen per doelstelling
CULTUUR

TOTAALBEDRAG

Theaters Tilburg

Sponsoring Jacques de Leeuw zaal

Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Jacques de Leeuwprijs 2021

Stichting Desiderata

De Bibliomaan

Stichting Vrienden van de Tilburgse Beiaard

Ritornello

Tilburg University

De laatste versoepeling

Koninklijke Harmonie Orpheus

Vriend van Koninklijke harmonie Orpheus 2021

Makershuis Tilburg

Zenuwslopend

Stichting PubliekApplaus

Joie de Vivre

ENSO phisical theatre

Onderstroom

Stichting Kunst Loon op Zand

Kunst voor het raam

Uitgeverij AMB

Een Brabantse Heerlijkheid

Elisabeth Hoeven

Pilotstudy - Wat als de boom zijn verhaal zou vertellen?

Stichting tot Behoud Tilburgs Cultuurgoed

Begunstiger - Erfgoed Magazine Tilburg 2021

Stichting Podiumkunsten Oisterwijk

Groeten uit Oisterwijk - concertserie 2021-2022

H.U.T. collectief Tilburg

Stadsfestival MURF/MURW

Stichting De Nieuwe Vorst

De Nieuwe Vorst en De Vage Bond maken 'Het Complex'

Stichting KlarinetNsemble

Opera De Confusio

Stichting Het Noordbrabants Landschap

Geschiedenis van het Natuurmuseum Brabant

Federatie Tilburgse Zangverenigingen

Koren, laat je horen!

Stichting Zuidelijk Historisch Contact

Smokkelaars in Tilburg. De familie 'Kwak' Verhagen

Uitgeverij De Tilburgse Binding
Stichting Kunst Loon op Zand

013Boek- tussen Goirke, Hoefstraat Groeseind en
Veldhoven
Kunst event - 19-9-2021

Heemkundige kring Hilvarenbeek

Ondertiteling interviews - werkgroep Oorlog & Vrijheid

Vereniging Tilburgse Opera

Beethoven Mozart concert 31-10-2021

Zin in zingen

Koorinspiratiedag 2021

Orkest L’ Aventure Musicale

Heroes

Brabant Koor

Reflections on our time

Stichting Nostalgisch Erfgoed ism FilmMoment

Film over Tilburgse migranten en nostalgie

Oisterwijk in concert

Let's gO' on

Hasselts Gemengd Kapelle Koor

Barokconcert

Zanggroep De vrolijke noten

Instandhouding zanggroep

Stichting Muziekids
Stichting Zuid Nederlands Concert Koor (ZNCK)

Muziek maken met de Muziekids Online Studio – ETZ
Tilburg
Meezing Mozart Requiem

St. Asta Nielsen (Kamerkoor Ad Parnassum)

Requiem in Koningshoeven 2021

Dal Cuore Koor
Andantino

Onder de sterrenhemel. Kerstconcert door Dal Cuore en
Stella Vocalis
Muziektheaterproductie "Andantino's wereld draait "

Stichting Orkest Zuid

Classical Christmas

Nederlands Studenten Orkest 2022

NSO concert Tilburg 20-02-2022

Stichting Bachcantates Tilburg

Subsidie aanvraag 2021-2022
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RELIGIEUS ONROEREND GOED
Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel
Stichting Petrus Donders Tilburg

TOTAALBEDRAG
€ 10.250,00
Bijdrage aan Hasseltse Kapel 2021
Instandhouding Peerke Donders Park 2021

JEUGD
Sterk Huis
Stichting Plezier in Lezen
TTV TIOS '51
Stichting Samen Sporten Tilburg
JINC Tilburg

TOTAALBEDRAG
€ 4.550,00
Maatjesproject
Knetters Academie
Aanschaf nieuwe tafeltennistafels
G-sportweekend Amarant Light 2021
project ‘Bliksemstages in Tilburg – meer jongeren
voorbereiden op de arbeidsmarkt’.

SOCIAAL WELZIJN
Stichting social energy
Stichting Vrienden van Convivio
KBO Tilburg
Organisatie Kieltjesbal 2022
MST | Mensen in beeld houden

TOTAALBEDRAG
€ 3.400,00
Verbinden buurtmoestuin met buurthuis
Actie binnentuin Convivio
Ondersteuning activiteiten 2022
Kieltjesbal 2022
Nieuwe allianties

NATUUR
Brabants Landschap
Dierenbescherming
Dierenbescherming

TOTAALBEDRAG
€ 365,00
Contributie Brabants Landschap 2021
Vervanging dierenambulances - Crowdfunding
Donatie Konijnen project

Financiën
Besteding aan projecten in 2021
Aanvragen 2018
Aanvragen 2019
Aanvragen 2020
Aanvragen 2021

Toegekend bedrag
€ 184.590.00
€ 221.606,00
€ 190.999,00
€ 70.765,00
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Bestuurlijk voornemen
Het bestuur heeft voor 2021 een bedrag van € 310.000,00 beschikbaar gesteld om aan projecten te
besteden. Het is in 2021 niet gelukt om deze doelstelling te realiseren. Dit werd met name
veroorzaakt door de maatregelen rondom het coronavirus. Het aantal ontvangen aanvragen was
substantieel 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, ingetrokken of doorgeschoven.

Organisatie
Officemanager
De officemanager, Monique van Pelt, heeft tot 1 augustus 2021 de werkzaamheden verricht voor
Stichting Jacques de Leeuw als ZZP-er. In 2021 bedroeg de vergoeding voor de officemanager
€ 16.238,21 (incl. BTW).
Saskia Ongenae voert vanaf 1 oktober 2021 het bestuurssecretariaat als ZZP-er. In 2021 bedroeg de
vergoeding voor het bestuurssecretariaat € 4.599,00 (incl. BTW)

De bestuursvergoeding
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht
op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig
vacatiegeld van € 746,48 per kwartaal.

Ondertekening
Tilburg, 16 juni 2022
Stichting Jacques de Leeuw

de heer G.A.J.M. Beukers

mevrouw I.M.C.J. Buijnstersde Leeuw
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