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Algemeen
De stichting is op 20 maart 2018 opgericht. De doelstelling is het samenstellen en
organiseren van een programma van activiteiten, om de werken en het leven van de in
Helmond geboren en getogen zestiende eeuwse kunstschilder Lucas Gassel onder de
aandacht te brengen van een breed publiek en de schilder te herdenken als icoon van de
stad Helmond.
Als uitgangspunt wordt hiervoor genomen de viering van de 450ste sterfdag van Lucas Gassel
in het jaar 2020.

ANBI status
Met ingang van 20 maart 2018 heeft Stichting Lucas Gassel Helmond de ANBI status en is
ook aangemerkt als culturele ANBI.

Vorming werkorganisatie
Het jaar 2018 stond in het teken van de voorbereidingen van het Lucas Gassel jaar. Na de
oprichting en samenstelling van het bestuur van de Stichting Lucas Gassel werd in het
voorjaar van 2018 de start gemaakt met de vorming van de werkorganisatie. Mevrouw Lian
Duif werd door het bestuur benoemd als programmamanager van het Lucas Gassel jaar. Het
team werd uitgebreid met parttime ondersteuning voor fondsenwerving en secretariaat.

Programma in voorbereiding
De contouren voor een ambitieus en duurzaam programma voor het Lucas Gassel jaar
werden in 2018 geschetst. Naast de voorbereidingen van de Lucas Gassel tentoonstelling
door Museum Helmond werd de basis gelegd voor de grote elementen van het programma
voor het Lucas Gassel jaar in overleg met potentiele programma partners als gemeente,
Helmondse culturele instellingen, provincie Noord-Brabant, VisitBrabant,
Landschapstriënnale 2020, Kunstloc Brabant enzovoorts.
Het programma ontwikkelt zich rond de volgende pijlers:
1. Internationale tentoonstelling Lucas Gassel, meester van het landschap (door
Museum Helmond)
2. Herinrichting kasteeltuin
3. Interactieve Kasteeltuin-show ‘Gassel by Night’
4. Lucas Gassel Landschaps-Paviljoen
5. Routes en arrangementen in stad en regio
6. Gassel en de Helmonders (stedelijke initiatieven)
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Op 25 oktober 2018 heeft de stichting een eerste officiële informatiebijeenkomst
georganiseerd voor potentiele partners in het culturele veld en de Helmondse politiek.

Advies commissie
Ter ondersteuning van de programmamanager en bestuur werd in 2018 een advies
commissie ingesteld met vertegenwoordigers uit het culturele veld in Helmond. Doel van de
advies commissie is om de verbinding te leggen met organisaties, instellingen en lokale
initiatiefnemers en daarmee lokale initiatieven en betrokkenheid vanuit de Helmondse
gemeenschap te bevorderen (pijler ‘Gassel en de Helmonders’). De programmamanager
betrekt de adviescommissie bij de vorming van het programma. De vergaderingen van de
adviescommissie vinden maandelijks plaats.

Communicatie en marketing
In 2018 werd tevens de basis gelegd voor de communicatie en marketing in de aanloop naar
het Lucas Gassel jaar. Voor de communicatie zocht de stichting een communicatiepartner uit
de stad aan: Groep5700. Stichting Lucas Gassel nam het initiatief voor een marketingoverleg
in samenwerking met Museum Helmond, Helmond Marketing en VisitBrabant. De eerste
contacten met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) werd gelegd.

Financiële partners
De eerste stappen in het zoeken naar financiële partners van de manifestatie werden in
2018 gezet door de stichting. Zo vonden gesprekken plaats met het bestuur van de provincie
Noord-Brabant. Nog voor het Kerst reces werd door het stichtingsbestuur een officieel
verzoek om een bijdrage van de provincie ingediend. Samen met Museum Helmond werd
een verzoek ingediend bij de Bank Giro Loterij. Verkennende gesprekken vonden plaats met
onder meer het fonds Brabant C.
Ook zijn de eerste aanzetten gemaakt voor de verwerving van steun en ondersteuning bij
potentiele sponsorpartners in Helmond en omgeving.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Mevrouw Mr W.H. van de Walle-van Veen
De heer Mr A.C.J.M. de Kroon
De heer A.J.B.W. Dingen RA
Mevrouw Drs. A.Th.M. van ThielTaminiau
Mevrouw A.H.M. Kuijpers-Hagemans

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
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De heer Ph.A.M. Van Esch

lid

Het comité van aanbeveling bestaat uit:
Mevrouw Prof. Dr. R.M. Letshert
Mevrouw J.M.W. van Loon
Mevrouw P.J.M.G. Blanksma

rector magnificus universiteit Maastricht
president directeur Shell Nederland
burgemeester Gemeente Helmond

Helmond, 15 april 2019
Het bestuur:
W.H. van de Walle-van Veen

A.C.J.M. de Kroon

A.J.B.W. Dingen

A.Th.M. van Thiel-Taminiau

A.H.M. Kuijpers-Hagemans Ph.A.M. Van Esch
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Jaarrekening 2018

Stichting Lucas Gassel Helmond
Jaarverslag 2018
Balans per 31 december
bedragen in €
ACTIVA

2018

Vlottende activa
Vorderingen

3

Liquide middelen

34.600
-----------34.603
=======

Totaal

PASSIVA
Eigen vermogen
Resultaat boekjaar
Bestemmingsfonds

-19.299
5.902
------------13.397

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen co-financiering
Te betalen kosten

35.935
12.065
-----------48.000
-----------34.603
=======
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Staat van baten en lasten over
bedragen in €
2018
Baten
Subsidie organisatiekosten
Subsidie co-financiering
Donatie derden

70.000
14.065
5.902
-----------89.967

Lasten
Projectleider
Projectkosten
Algemene kosten

Dotatie bestemmingsfonds
Exploitatiesaldo

49.536
42.232
11.596
-----------103.364
------------13.397
-5.902
------------19.299
=======
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Toelichting op de jaarrekening 2018
Algemeen
De stichting is op 20 maart 2018 opgericht.
De doelstelling van de stichting is het samenstellen en organiseren van een programma van
avtiviteiten, om de werken en het leven van de in Helmond geboren en getogen zestiende
eeuwse kunstschilder Lucas Gassel onder de aandsacht te brengen van een breed publiek
en de schilder te herdenken als een icoon van de stad Helmond.
Als uitgangspunt wordt hiervoor genomen de viering van 450ste sterfdag van Lucas Gassel
in het jaar 2020.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
Stichting Lucas Gassel Helmond behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn
voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 "kleine organisaties zonder
winststreven" die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening
is opgesteld in euro's.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur van de stichting, overeenkomstig
algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend
zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegen prestatie, gewoonlijk
de nominale waarde.
Een eventuele voorziening wordt getroffen op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar
is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen.
Is deze beperking door het bestuur aangegeven dan wordt het afgezonderde deel van het
eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Is de beperking door derden aangegeven
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dan wordt het afgezonderde deel aangeduid als bestemmingsfonds.
In de toelichting wordt de reden van de beperking vermeld.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en het
totaal van de lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn;
de lasten zodra zij voorzienbaar zijn.
Geoormerkte donaties worden in de staat van baten en lasten verwerkt in het jaar van
ontvangst. Voorzover het bedrag nog niet besteed is wordt dit via de resultatenverdeling
toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Latere bestedingen worden via de staat van baten
en lasten als uitgave verantwoord. Via de resultaatverdeling wordt het betreffende bedrag
ontttrokken aan het bestemmingsfonds.
Subsidies
De ontvangen subsidies worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.
De ontvangen co-financieringssubsidie wordt aan het resultaat toegerekend indien en
voor zover derden donaties hebben gegeven danwel kortingen zijn verkregen van toeleveranciers.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische kostprijs en verantwoord in het jaar waar deze betrekking op hebben.
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Toelichting op de balans
Vorderingen
Deze hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
Liquide middelen
Deze staan ter vrije beschikking van de stichting.
Eigen vermogen
Bestemmingsfonds
Dit ontvangen bedrag dient aangewend te worden voor een project binnen het Lucas Gassel jaar
dat specifiek gericht is op alle Helmonders.
Kortlopende schulden
Vooruit ontvangen co-financiering
Door de gemeente Helmond is een co-financiering toegezegd van € 200.000. Dit houdt in dat de
stichting dit bedrag definitief kan behouden indien en voor zover de stichting van derden een
gelijk bedrag in contanten danwel in kortingen van toeleveranciers ontvangen heeft. In 2018 heeft
de gemeente een voorschot uitbetaald van € 50.000.
Ontvangen voorschot gemeente Helmond
Vrijval als gevolg van ontvangen donatie derden
Vrijval als gevolg van ontvangen kortingen

Te betalen kosten
Accountantskosten
Marketing en communicatie
Inhuur ondersteuning
Diversen

50.000
-5.902
-8.163
-----------35.935
=======

3.327
3.691
2.691
2.357
-----------12.065
=======
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Toeichting op de staat van baten en lasten
Baten
Subsidie organisatie kosten
Betreft de van de gemeente Helmond ontvangen bijdrage voor de te maken organisatiejosten.
Subsidie co-financiering
Dit betreft het vrijgevallen deel van de van de gemeente Helmond ontvangen co-financiering. Zie
toelichting bij de balans.

Lasten
Projectleider
Dit betreffen de kosten van de ingehuurde projectleider.
Project kosten
Communicatieadvies, huisstijl e.d.
Website
Promotiefilm

34.887
4.320
3.025
-----------42.232
=======

Algemene kosten
Accountantskosten subsidie verklaring
Inhuur ondersteuning
Promotiebijeenkomst
Overige kosten

3.327
3.891
2.343
2.035
-----------11.596
=======
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W.H. van de Walle-van Veen

A.C.J.M. de Kroon

A.J.B.W. Dingen

A.Th.M. van Thiel-Taminiau

A.H.M. Kuijpers-Hagemans Ph.A.M. Van Esch

