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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. 

 

Lobby 

In 2019 waren de inspanningen van het bestuur en programmaleiding primair gericht op het 
realiseren van voldoende inkomsten om de omvang en ambitie van de plannen voor het 
Lucas Gassel jaar in 2020 waar te kunnen maken.  Met name de lobby die we hebben 
moeten voeren om een substantiële bijdrage vanuit de provincie Noord-Brabant te krijgen 
voor de culturele manifestatie - waarmee de Brabantse meester Lucas Gassel in positie zou 
worden gebracht naast onder meer Van Gogh en Jheronimus Bosch - heeft ons bijzonder 
veel energie gekost.  

De provinciale verkiezingen bleken een complicerende factor. Hoewel het er begin 2019 nog 
op leek dat er provinciale middelen voor Gassel in Helmond in het verschiet lagen en bestuur 
er alles aan heeft gedaan om desgevraagd eind 2018 een onderbouwde aanvraag in te 
dienen bij Gedeputeerde Staten nog ruim voor de verkiezingen later dat jaar, werd in de 
zomer van  2019 duidelijk dat we – geheel tegen de verwachting in – op geen enkele bijdrage 
vanuit de provincie konden rekenen.  

Dit had onmiddellijke consequenties, ook ten aanzien van het realiseren van andere 
financieringsbronnen: de gereserveerde middelen van de gemeente Helmond komen pas 
beschikbaar indien daar matching tegenover staat. De inspanningen van het bestuur in de 
richting van het Helmondse bedrijfsleven konden niet verzilverd worden omdat het ontbrak 
aan een solide financiële basis.  

 

Bijstellen ambitie programma 

De contouren voor een ambitieus en duurzaam programma voor het Lucas Gassel jaar 
werden in 2018 geschetst. In 2019 werden de plannen verder uitgewerkt in voorlopige 
projectplannen, schetsontwerpen inclusief deelbegrotingen. De volgende grote projecten 
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werden uitgewerkt en stonden ‘in de wacht’ tot een go/no-go, afhankelijk van het werven 
van substantiële bijdragen (lees: provinciale middelen) en daarmee ook het beschikbaar 
komen van het gereserveerde gemeentelijke budget: 

1. Herinrichting kasteeltuin  
2. Interactieve Kasteeltuin-show ‘Gassel by Night’ 
3. Lucas Gassel Landschaps-Paviljoen 

 

Bestuur en programmaleiding besloten in de zomer van  2019 ‘af te schalen’ naar een 
compact, kleinschalig stadsprogramma in samenwerking met stedelijke culturele partners. 
Serviceclubs uit Helmond en regio toonden belangstelling om onderdelen van het 
stadsprogramma financieel of anderszins te willen ondersteunen. 

 
Stadsprojecten 

Naast het uitwerken van het hoofdprogramma van de stichting Lucas Gassel werden in 2019 
de stadsprojecten in overleg met de culturele partners in de stad verder uitgewerkt. Er 
werden samen met de adviescommissie enkele werkbijeenkomsten georganiseerd om tot 
een gezamenlijk programma te komen. Dit resulteerde in een zogenaamde pitch 
bijeenkomst waar de plannen door initiatiefnemers werden gepresenteerd aan de stichting 
Lucas Gassel en aan vertegenwoordigers van serviceclubs uit Helmond en regio.  

 
Bij de stichting werden in 2019 officieel 20 projectvoorstellen ingediend. We hebben de 
volgende afwegingen gehanteerd bij de keuze van de stadsprojecten die we als stichting 
inhoudelijk en financieel ondersteunen: 

1. Tentoonstellingsperiode: De activiteiten moeten plaats vinden in de periode van de 
Lucas Gassel tentoonstelling in Museum Helmond, met als voordeel clusteren van 
publiciteitsmogelijkheden, aandacht en publiek. 

2. Breed publiek: Voorkeur geven aan activiteiten die toegankelijk zijn voor een breed 
publiek, niet alleen een beperkte groep Helmonders.  

3. Bezoekverlenging: Bij voorkeur projecten/activiteiten die in arrangementen 
gecombineerd kunnen worden met een bezoek aan de tentoonstelling om zo een 
volwaardig bezoek aan Helmond mogelijk te maken. Daarmee wordt 
bezoekverlenging gestimuleerd.  

4. Geen educatie: Een educatieprogramma maakt onderdeel uit van het aanbod van 
Museum Helmond rond de Lucas Gassel tentoonstelling. Daarvoor ontvangt het 
museum subsidies/bijdragen van o.a. gemeente Helmond en aanvullende fondsen.  

5. Basis op orde: Voorkeur hebben projecten die in basis op orde zijn, dat wil zeggen 
haalbaar qua middelen en organisatie. Een basis financiering gereed, organisatie kan 
zelf project verder uitwerken. 

6. 1+1=3: Als laatste – en niet onbelangrijk – verdient het de voorkeur als projecten 
elkaar kunnen versterken, samengebracht kunnen worden in een aantrekkelijk 
aanbod voor een groot publiek.  
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Deze aanpak heeft geresulteerd tot het volgende samenhangende pakket aan 
stadsprojecten: 

- Lucas Gassel stadsroute, bestaande uit: 
o Audiotour ‘Op pad met Lucas Gassel’ (BeamItUp) 
o Stadswandeling Lucas Gassel (Heemkundekring) 
o Archeologische route expositie ‘Bij Lucas aan tafel’ (Stadsarcheoloog) 
o Kijkkisten project ‘De nieuwe Lucas Gassel’ (kunstenaar Marlon Tielemans) 
o Buitenexpositie ‘Goeikes – Het jaar van Lucas Gassel’ (stichting Goeikes) 
o Arrangement i.s.m. Walking Dinner ‘Culinair Sterren Arrangement Lucas 

Gassel’ (Helmond Marketing) 
- Exposities met Lucas Gassel als inspiratie: 

o Live studio internationaal drieluik ‘Lucas Goes Urban’ (Urban Matterz) 
o Kunstenaarsopdracht en expositie ‘Lucas Gassel Revisited’ (Cacaofabriek) 

- Concerten: 
o Amateurconcert ‘Landschap van muziek’ (Symfonieorkest Helmond-Venray) 
o Concertreeks ‘Muziek uit de tijd van Gassel’ (Lambertusconcerten) 

 
In de laatste maanden van 2019 hebben we in samenwerking en in gezamenlijkheid met de 
vertegenwoordigers van bovengenoemde projecten het stadsprogramma verder uitgewerkt. 
 
Financiële partners  
 
Naast de lobby voor de verwerving van substantiële bijdragen werden in opdracht van de 
stichting Lucas Gassel fondsen benaderd voor de ondersteuning van de stadsprojecten. En 
met succes. De volgende fondsen hebben in 2019 financiële steun toegezegd: 

- Mr. Paul de Gruyter Stichting 
- Fonds ‘De Buren’ 
- Prins Bernhard Cultuurfonds 

 

Daarnaast konden we rekenen op de financiële ondersteuning van o.a. de volgende partijen: 

- Gemeente Helmond 
- Rabobank 
- Kuijpers Business Partners 
- Huijbregts Groep 
- Rotary Helmond (Nieuwjaarsconcert Helmond 2020) 
- Rotary Helmond-Regio 
- Helmond Promotion ( Helmond ZO) 
- Mr Beam 
- Groep 5700 
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Comité van aanbeveling 

De stichting had een Comité van aanbeveling bestaande uit: mevrouw Prof. Dr. R.M. 
Letschert, mevrouw J.M.W. van Loon en mevrouw P.J.M.G. Blanksma. Met het aanpassen 
van het ambitieniveau van het programma hebben we in goed overleg met de leden van het 
comité van aanbeveling besloten het comité op te heffen. De stichting is hen dankbaar voor 
hun bereidwilligheid om onze ambitieuze plannen te ondersteunen.  

 

Communicatie en marketing 

In 2019 werd door de stichting Lucas Gassel in samenwerking met partners Museum 
Helmond, Helmond Marketing, VisitBrabant en Groep 5700 verder gebouwd aan de 
marketingaanpak en communicatieplan. Een en ander tegen het licht van de ontwikkelingen 
en daarmee mogelijkheden op financieel vlak.  

 

 

Bestuur      
Het bestuur van de stichting bestaat uit:   
      
Mevrouw Mr W.H. van de Walle-van Veen voorzitter  
De heer Mr A.C.J.M. de Kroon  secretaris  
De heer A.J.B.W. Dingen RA  penningmeester 
Mevrouw Drs. A.Th.M. van Thiel-
Taminiau  lid  
Mevrouw A.H.M. Kuijpers-Hagemans  lid  
De heer Ph.A.M. Van Esch  lid  

 

De programmamanager van de stichting is mevrouw Lian Duif. Het bestuur is haar grote 
dankbaarheid verschuldigd voor haar enorme inzet om, ondanks de tegenslagen op 
sponsorgebied,  tot een goed en afgewogen programma te komen. 

 

 

Corona virus 

Ten tijde van het opstellen van dit bestuur verslag is ons land in de greep van het corona 
virus. Vele activiteiten zijn inmiddels afgelast. De prachtige Lucas Gassel tentoonstelling 
heeft een week na de opening helaas al de deuren moeten sluiten.  

Het zou zeer jammer zijn voor al die mensen die de afgelopen maanden zoveel werk verzet 
hebben om een mooi programma voor de stad Helmond in elkaar te zetten als de 
activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wij zijn hen dankbaar voor de door hun 
geleverde inspanningen. 
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Of en in hoeverre deze geplande activiteiten doorgang kunnen vinden hangt af van de door 
het kabinet te nemen maatregelen. 

 

 

 Helmond, 25 maart 2020 

 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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Balans per 31 december 
bedragen in €

ACTIVA 2019 2018

Vlottende activa
Vorderingen 3

Liquide middelen 42.505 34.600

------------ ------------
Totaal 42.505 34.603

======= =======

PASSIVA

Eigen vermogen
Resultaat t/m 2018 -19.299
Resultaat boekjaar 0 -19.299

Bestemmingsfonds 37.902 5.902
------------ ------------

18.603 -13.397
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen co-financiering 0 35.935
Voorschot exploitatiesubsidie 16.485
Te betalen kosten 7.417 12.065

------------ ------------
23.902 48.000

 
------------ ------------

42.505 34.603
======= =======
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Staat van baten en lasten over 
bedragen in €

2019 2018
Baten
Subsidie organisatiekosten 78.515 70.000
Subsidie co-financiering 35.935 14.065
Donatie derden 32.000 5.902

------------ ------------
146.450 89.967

Lasten
Projectleider 57.717 49.536
Projectkosten 53.215 42.232
Algemene kosten 3.518 11.596

------------ ------------
114.450 103.364

------------ ------------
32.000 -13.397

Dotatie bestemmingsfonds -32.000 -5.902
------------ ------------

Exploitatiesaldo 0 -19.299
======= =======
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Toelichting op de jaarrekening 2019

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 aandacht 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 ver-
krijgingsprijs.

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
dan wordt het afgezonderde deel aangeduid als bestemmingsfonds.
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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 toe-
leveranciers.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische kostprijs en verantwoord in het jaar waar deze be-
trekking 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
De ontvangen bedragen dienen aangewend te worden voor projecten binnen het Lucas Gassel jaar.
De donateurs hebben aangegeven voor welke projecten hun bijdragen bestemd zijn.

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.

2019 2018
Saldo 1 januari 35.935 0
Ontvangen voorschot gemeente Helmond 50.000
Vrijval als gevolg van ontvangen donatie derden -25.988 -5.902
Vrijval als gevolg van ontvangen kortingen leveranciers -9.947 -8.163

------------ ------------
Saldo 31 december 0 35.935

======= =======

Voorschot exploitatiesubsidie
De gemeente Helmond heeft voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een jaarlijkse exploitatiesubsidie
toegekend van € 70.000 per jaar. Ter financiering van de stichting in 2019 heeft de gemeente 
Helmond een voorschot op de exploitatiesubsidie 2020 gegeven van € 25.000.  Hiervan is maar
€ 8.515 uiteindelijk benodigd geweest. Het te veel ontvangen voorschot ad € 16.485 wordt
aangewend in 2020.

Te betalen kosten 2019 2018
Accountantskosten 2.660 3.327
Projectleiding, marketing en communicatie 3.823 3.691
Inhuur ondersteuning 907 2.691
Diversen 27 2.357

------------ ------------
7.417 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 organisatiekosten.

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.

2019 2018
Project kosten
Communicatieadvies, huisstijl e.d. 22.133 34.887
Onderdsteuning fondsenwerving 11.590
Website 6.134 4.320
Promotiefilm 1.500 3.025
Ontwerpkosten lichtshow en paviljoen 11.858

------------ ------------
53.215 42.232

======= =======

Algemene kosten
Accountantskosten subsidie verklaring 2.660 3.327
Inhuur ondersteuning 0 3.891
Promotiebijeenkomst 0 2.343
Overige kosten 858 2.035

------------ ------------
3.518 11.596

======= =======

Helmond, 25 maart 2020

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


