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Introductie 
Lakeside Capital Partners is een in Nederland gevestigde 
boutique financial services en investment group die zich 
richt op real estate  advisory en corporate finance, 
waaronder fusies en overnames, herstructurering en asset 
management. Naast de advisory services treedt de groep 
op als equity partner via haar investeringsmaatschappij. 
 
Lakeside Capital Partners investeert via haar 
investeringsmaatschappij in bedrijven met groei- en turn-
around kansen. De investeringsgroep biedt hands-on 
management, seed capital, venture capital, private equity 
en senior debt; niet alleen te structureren als individuele 
transacties, maar ook als syndicaties en fondsen. 
 
Lakeside Collection is een collectie van moderne en 
hedendaagse kunst met lokale aanwezigheid 
tentoongesteld in "Villa Lakeside", gelieerde locaties en 
Depot Boijmans Van Beuningen. Diversiteit en inclusie is 
een waardevolle inspiratiebron voor de Lakeside 
Collection, die bestaat uit meer dan 80 kunstwerken 
gemaakt door lokale en internationale kunstenaars vanaf 
1946 tot heden. 
 
Lakeside Collectie gelooft in de kracht van kunst en brengt 
haar bezoekers inspiratie. De collectie vertoont veel 
verschillende kunstvormen, variërend van videokunst, 
sculpturen, schilderijen, filmografie, fotografie tot print. 
De collectie werd opgericht in 2015 en is sindsdien steeds 
meer aanwezig op de kunstmarkt. In 2019 is Lakeside 
Collection officieel lid geworden van de Vereniging 
Bedrijfscollecties Nederland (VBCN). 
 
Onze Verbinding Met Kunst 
De samenleving is gedurende haar geschiedenis altijd 
verbonden geweest met kunst. Kunst is de weerspiegeling 
van sociaal bewustzijn en geweten. Het legt de ideeën, 
gevoelens en concepten bloot waarin we allemaal leven. 
Overdenken van existentiële vragen en zoeken naar 
antwoorden waar kunst een bron inspiratie is. Het doel 
van de collectie is om een deur voor de samenleving te 
openen om zelfgroei en verlichting te bevorderen. 
 
Geografische Focus 
In het wereldwijde landschap van de kunst creëert het 
terugkeren naar de wortels een onderscheidend belang. 
Focussen op de lokale kunstenaars helpt individuen om de 
artistieke kenmerken in zichzelf te bevorderen. Met een 
mondiaal bewustzijn, is Lakeside Collection sterk gericht 
op de lokale moderne en hedendaagse kunstwerken. Zo 
omvat de Lakeside Collection kunstwerken van zowel 
internationale als Nederlandse kunstenaars. 
 
Groeiende Kunstenaars 
Wetende dat kunst een unieke kracht heeft om de 
samenleving samen te brengen en te verbinden, wil 
Lakeside Collection vandaag begrijpen en nadenken over 

morgen. We hebben de neiging om de groeiende 
kunstenaars te steunen die de kunst van vandaag en 
morgen vertegenwoordigen, en geloven dat kunst een 
bijzondere positie inneemt bij het uitdrukken van huidige 
en toekomstige generaties. 
 
Publiek Bewustzijn 
Lakeside Collection benadrukt dat kunst voor iedereen in 
de samenleving toegankelijk moet zijn. Het versterken van 
de verbinding van kunst met de samenleving triggert het 
stellen van vragen, kritisch denken en leidt tot 
ontwikkeling. Kunst maakt ons bewust van onze omgeving. 
We erkennen dat kunst geen eigendom kan zijn, het kan 
alleen worden geconserveerd voor toekomstige 
generaties. 
 
Naam collectie 
Lakeside Collection 
 
Contactpersoon 
Marieke de Waaij, Personal Assistant. 
Ali Keles, Managing Partner. 
 
Hoofdkantoor 
Rotterdam 
 
Locaties kunstcollectie 
"Villa Lakeside" (hoofdkantoor), gelieerde locaties en 
Depot Boijmans Van Beuningen 
 
Aantal kunstwerken 
ca. 80 kunstwerken 
 
Ontstaansjaar 
2015 
 
Disciplines 
o.a. video, sculpturen, schilderijen, filmografie, 
fotografie en print 
 
Verzamelgebied 
Moderne en hedendaagse kunst; lokaal en 
internationaal 
 
Rondleidingen 
Kunstrondleidingen vinden op aanvraag plaats op het 
hoofdkantoor van Lakeside Capital Partners en Depot 
Boijmans Van Beuningen in Rotterdam  
marieke@lakesidecapital.nl / ali@lakesidecapital.nl 
010-7606080 
 
Website bedrijf 
https://lakesidecapital.nl 
 
Website kunstcollectie 
https://lakesidecollection.nl
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Depot Boijmans Van Beuningen – Lakeside Collection 
Directeur Sjarel Ex van Museum Boijmans Van Beuningen en oprichter van Lakeside Collection Ali Keles hebben op 7 
oktober 2021 een langjarige huurovereenkomst getekend, waarbij Lakeside Collection zich verbindt tot een privé 
compartiment in Depot Boijmans Van Beuningen. 
 
Lakeside Collection is trots en dankbaar om samen te werken met Museum Boijmans Van Beuningen. In 2021 verhuisde de 
collectie naar het eigen compartiment in Depot Boijmans Van Beuningen, met daarin een expositieruimte, artist-in-
residence, een opslagruimte en boardroom, in totaal 173 m². 
 
Depot Boijmans Van Beuningen is het eerste publiek toegankelijke museum depot ter wereld, dat de volledige 151.000 
kunstwerken van de collectie van herbergt. Op 5 november 2021 wordt het Depot officieel geopend door Zijne Majesteit 
Koning Willem-Alexander der Nederlanden. De voortzetting van de relatie komt voort uit de wens om het museum te 
ondersteunen en de Lakeside Collection verder te laten groeien in een inspirerende en bloeiende omgeving. 
 
De locatie van het Depot is gekozen vanwege de professionaliteit en gecontroleerde omgeving, niet alleen qua veiligheid 
maar ook vanwege de uitstekende fysieke omstandigheden waaronder de kunstwerken door museumexperts met zorg 
zullen worden bewaard voor restauratie en onderhoud. 
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Ali Keles - Founding Managing Partner 
Ali Keles heeft een master in Nederlands Recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland. Sinds het begin van zijn 
studie begon hij nieuwe ondernemingen op te richten in verschillende sectoren. Met bijna 20 jaar ervaring in verschillende 
bedrijfssectoren, heeft hij aanzienlijke expertise opgedaan op het gebied van asset management, corporate finance en 
strategische business development. Van 2007 tot 2012 was hij advisory partner van TransMatch Realty Advisors en van 
2012 tot 2019 was hij medeoprichter en Managing Partner van TransMatch Capital Partners. In augustus 2019 werd 
Lakeside Capital Partners opgericht door Ali Keles als successor van laatstgenoemde. 
 
Hij heeft meerdere succesvolle start-ups en scale-ups geadviseerd en geleid. Momenteel is hij ook actief als bestuurslid van 
en adviseur van verschillende NGO's, zoals de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland, en bedrijven. Een van deze bedrijven 
is Tandheelkunde Groep Nederland, een portfoliobedrijf, dat in 2018, 2019 en 2020 achtereenvolgens de titel FD Gazelle 
heeft gekregen, met als hoogste ranking 79e snelst groeiende onderneming van Nederland. De industrieën waarop hij zich 
concentreert, zijn finance, real estate, healthcare, technology en renewable energy. Als filantroop en kunstliefhebber 
streeft hij sociale impact na via Keles Foundation en Lakeside Collection. 
 
Van 2010 tot 2014 was hij lid van de gemeenteraad van Barendrecht in Nederland. Tijdens dit raadslidmaatschap 
introduceerde hij crowdfunding als oplossing voor de financiering van duurzame energieprojecten op gemeentelijk 
vastgoed en had hij verschillende conferenties geïnitieerd, zoals de viering van 400 jaar diplomatieke en zakelijke relaties 
tussen Nederland en Turkije. 
 
In 2012 was hij medeoprichter van de Culturele Stichting Nederland Turkije en zat hij 5 jaar achtereenvolgens in het 
bestuur. Sinds de oprichting wordt het ondersteund door het Ministerie van Cultuur van de Republiek Turkije en 
Nederlandse gemeentelijke fondsen voor het organiseren van het Rode Tulp Filmfestival in Nederland. In 2005 zat hij in het 
bestuur van de stichting Student Forum for European Affairs (SFEA), die het initiatief nam tot het Europees Parlement voor 
Studenten in Den Haag, gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

 


