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Beleidsplan 

De doelstelling van de stichting wordt in het Louwman Museum uitgevoerd. Door 

middel van aan te kopen museumstukken en het ontvangen van schenkingen “in 

natura” breidt de stichting haar collectie continu uit. Op die wijze kunnen voor de 

bezoekers van het museum wisselende exposities worden tentoongesteld. 

Over de wisselende exposities wordt door het bestuur met het management van het 

Louwman Museum regelmatig overlegd. Daarbij krijgen de pijlers educatie en kunst 

ruime aandacht. Ook het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen over 

buitengewoon interessante en aantrekkelijke auto-gerelateerde onderwerpen worden 

jaarlijks op de agenda gezet. Hiermee wordt tevens gestreefd om wereldwijd een groter 

publiek naar het Louwman Museum te halen. 

De stichting verkrijgt haar financiële middelen uit (periodieke) giften, subsidies, 

donaties, erfstellingen, legaten en andere baten. Tevens worden ook museumstukken 

van uiteenlopende aard aan de stichting geschonken. Een enkele keer wordt een 

museumstuk verkocht, zodat met de opbrengst ervan een hoogwaardiger museumstuk 

kan worden gekocht. Van alle aan- en verkopen en schenkingen “in natura” wordt een 

nauwkeurige registratie bijgehouden. 

Ingeval wordt overwogen aan de stichting een waardevol museumstuk te schenken of 

in bruikleen te geven, dan kan hierover contact worden opgenomen met het 

management van het Louwman Museum. Het opstellen van een overeenkomst van 

schenking of van bruikleen voor betreffend museumstuk wordt dan volledig verzorgd. 

De stichting is een culturele instelling en is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI), zodat de stichting is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Giften 

aan culturele instellingen mogen door particulieren met een multiplier van 25% worden 

verhoogd, zodat voor de inkomstenbelasting een kwart meer mag worden afgetrokken. 

Voor giften aan culturele instellingen door bedrijven geldt een multiplier van 50%. De 

verhoging mag worden berekend over maximaal € 5.000, waardoor de verhoging voor 

particulieren kan oplopen tot € 1.250 en voor bedrijven tot € 2.500 per jaar. De 
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multiplier is van toepassing op periodieke en gewone giften, welke factor door de 

Europese Unie tot en met 2023 is goedgekeurd. Tot die tijd kan er ten behoud van ons 

specifieke erfgoed ruimhartig van deze fiscale regeling gebruik worden gemaakt. 

Het te beheren vermogen van de stichting bestaat uit museumstukken in eigendom, 

museumstukken in bruikleen en financiële middelen. Een deel van de financiële 

middelen is verkregen ter verwerving van in historisch perspectief bijzondere 

museumstukken, welke een waardevolle aanvulling op de collectie zijn. De aan te 

houden overige financiële middelen zullen niet hoger zijn dan redelijkerwijs nodig is 

voor de continuïteit van de voorziene activiteiten. 

Bestuur 

De stichting wordt bestuurd door de volgende bestuursleden: B. Hulshoff, voorzitter; 

P.J.K. Louwman, secretaris; J.M.A. Schalken, penningmeester; J.W.W. Louwman, 

bestuurslid en H.P. Remmers, bestuurslid. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. De 

bestuurders zijn onbezoldigd. 

 


