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Als stichtingsbestuur kijken we terug op een mooi 2016. Veel verenigingen en stichtingen hebben 

een aanvraag voor een donatie gedaan. In 2016 hebben wij 34 aanvragen ontvangen, waarvan  

23 aanvragen zijn gehonoreerd. Het aantal aanvragen is gestegen met 11 ten opzichte van 2015.  

 

Steeds meer verenigingen en stichtingen weten hun weg naar de TVM foundation te vinden. Als 

bestuur hebben we in 2016 nog meer ingezet op (social) media aandacht om daarmee de 

mogelijkheden die de TVM foundation biedt voor onze klanten / leden en medewerkers van de TVM 

groep onder de aandacht te brengen.  

 

Prachtige projecten passeerden in 2016 weer de revue. Een aantal is inmiddels gerealiseerd, 

andere projecten zijn nog volop in ontwikkeling. Het is mooi om te zien dat de TVM foundation 

verenigingen en stichtingen helpt hun dromen waar te maken. Ook in 2017 verwachten we met de 

TVM foundation weer bijzondere initiatieven financieel te ondersteunen. 

 

 

Bosch en Duin, 17 mei 2017 

 

Namens het Bestuur van Stichting TVM foundation, 

 

Joop Atsma, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorwoord 
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De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 6 december 2012 vanwege het 50-jarig jubileum 

van TVM. Het doel van de Stichting is door het beschikbaar stellen van financiële middelen 

bijdragen aan een duurzame verbetering van de maatschappelijke en sociaaleconomische 

omgeving. De voorwaarden zijn op de website te vinden. De Stichting TVM foundation heeft de 

ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verkregen. 

 

TVM is een coöperatieve verzekeraar en is opgericht door en voor haar leden. Daarom doet TVM 

graag iets terug. Daar komt bij dat TVM betrokken wil zijn bij de wereld om ons heen. Beide 

aspecten komen samen in de TVM foundation. TVM geeft jaarlijks een deel van haar winst aan de 

stichting; leden en medewerkers kunnen met dit geld hun plannen voor een betere leefomgeving 

realiseren. 

 

Lokale initiatieven kunnen vaak wel een extra steuntje in de rug 

gebruiken. De TVM foundation helpt deze bijzondere projecten graag. 

Want alleen zó zetten we met z’n allen dromen om in daden. 

 

Middelen van de stichting 

De Coöperatie TVM U.A. heeft zich bij de oprichting van de stichting 

verplicht eenmalig een bedrag van € 500.000 ter beschikking te stellen 

aan de stichting. In 2016 heeft het bestuur van de stichting aanvragen 

goedgekeurd voor een bedrag van € 79.750. Per 31 december 2016 

bedraagt het positieve saldo bij de ING Bank NV € 671.246 (31 

december 2015 € 625.001). 

 

Samenstelling Bestuur 

In de vergadering van 24 mei 2016 is Nico Stam als bestuurslid 

benoemd. 

 

Het Bestuur van de foundation kent met ingang van 24 mei 2016 de 

volgende samenstelling: 

Joop (J.J.) Atsma, voorzitter 

Dirk Jan  (D.J.) Klein Essink, penningmeester 

(en CFRO bij TVM verzekeringen) 

Annetta (A.C.) de Vries-Tabak, secretaris 

(en manager Communicatie en Marketing bij TVM verzekeringen) 

Jan (J.) Boudesteijn, bestuurslid Transport 

Nico (N.C.) Stam, bestuurslid Beroepsvaart 

 

Vergaderingen  

In 2016 is het Bestuur twee keer in vergadering bijeen geweest. Van 

de ingediende aanvragen wordt ongeveer 50% door het Bestuur 

toegewezen. De afgewezen aanvragen voldoen niet aan de 

voorwaarden. 

 

Bosch en Duin, 17 mei 2017 

Namens het Bestuur van Stichting TVM foundation, 

 

Joop Atsma, voorzitter  

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER  

HET BOEKJAAR 2016 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016  
Na verwerking van het saldo van de Staat van baten en lasten over 2016 
    (bedragen in €) 
____________________________________________________________________________ 

   
  31 december 2016 31 december 2015 
 
 
ACTIVA 
 

 

Vorderingen 
Te ontvangen interest   2.225  1.070 
   
Liquide middelen   671.246  625.001  
    ________   ________  
   

Totaal activa   673.471  626.071 
    ======   ======  
 
 
 
 
PASSIVA 

 
 
Eigen vermogen  
Garantievermogen   500.000  500.000 

Bestemmingsreserve  78.672  66.202 
   ________  ________ 

    578.672  566.202 
 
Kortlopende schulden  
Donaties  87.750  54.500 
Coöperatie TVM U.A.  4.949  2.949 
Overige schulden  2.100  2.420 
   ________   ________ 

    94.799  59.869 
    ________   ________ 
     
Totaal passiva   673.471  626.071 
    ======  ======  

JAARREKENING 2016 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 
 
    (bedragen in €) 
____________________________________________________________________________ 

 
    2016  2015 
 
 
 
BATEN 
 

Interest   2.225   5.139 
   
Bijdrage Coöperatie TVM U.A.  100.000  100.000 
Bijdrage derden  -  140 
   ________    ________   
    100.000 100.140

    ________ ________

      
Totaal baten   102.225  105.279 
       
 
LASTEN 
 

Administratiekosten  -2.000  -2.000 
Algemene kosten  -15.505  -8.492 
Kosten promotie  -  - 
Donaties  -72.250  -53.000 
   ________    ________   
Totaal lasten   -89.755 -63.492 
    ________  ________ 

 
Saldo van de Staat van baten en lasten    12.470  41.787 
    ======   ======  
 

 
Dit saldo wordt als volgt verdeeld: 

Mutatie garantievermogen  -  - 
Mutatie bestemmingsreserve  12.470   41.487  
   ________   ________  
    12.470   41.787 
    ======  ====== 
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De stichting is op 6 december 2012 opgericht door Coöperatie TVM U.A. te Hoogeveen. 

De middelen van de stichting bestaan uit een bij de oprichting door de Coöperatie TVM geschonken 

bedrag ter grootte van € 500.000 en bijdragen van derden als cadeau voor het 50-jarig jubileum van 

de TVM groep. 

 

Waarderingsgrondslagen 

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van de Staat van baten en lasten 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

 

Balans per 31 december 2016  

Liquide middelen 

Hieronder is opgenomen het onmiddellijk opeisbare saldo van een bankrekening. 

 

Staat van baten en lasten over 2016 

De administratie van de stichting wordt gevoerd door Coöperatie TVM U.A. die hiervoor € 2.000 in 

rekening brengt. 

 

Donaties 

De TVM foundation heeft in 2016 besloten donaties toe te kennen van in totaal € 79.750. Hiervan is 

in 2016 een bedrag van € 13.000 uitgekeerd. Van de overige toegezegde donaties zijn de betreffende 

projecten nog niet in de realisatiefase. Daardoor zal de uitreiking later plaatsvinden, maar uiterlijk 

binnen twee jaar na toezegging.  

Twee toegezegde donaties uit voorgaande jaren zijn vervallen omdat de projecten niet zijn 

doorgegaan. Het totaalbedrag van deze vervallen donaties is € 7.500. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bosch en Duin, 17 mei 2017 

 

Het Bestuur van Stichting TVM foundation 

 

 

Joop Atsma, voorzitter 

Dirk Jan Klein Essink, penningmeester 

Annetta de Vries-Tabak, secretaris 

Jan Boudesteijn, bestuurslid namens de leden Transport 

Nico Stam, bestuurslid namens de leden Beroepsvaart (m.i.v. 24-05-2016) 

  

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2016 
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4.1 Vereniging Koninklijke Watersportvereniging Frisia 

4.2 Stichting tot Behoud van monumenten Súdwest-Fryslân 

4.3 Stichting Cultuurfilms Drenthe 

4.4 Stichting Vaarkracht Huizen 

4.5 Stichting Vier het Leven 

4.6 Stichting WelzijnMensenWerk Geeuwenbrug  

4.7 Stichting Buitengewoon Berlicum 

4.8 Stichting Multifunctioneel Centrum de Spil  

4.9 Stichting De Kamper Kogge 

4.10 Stichting Dorpshuis Exloo 

4.11 Vereniging Mees Toxopeus Zeeverkenners Beverwijk  

4.12 Vereniging Titus Brandsma Parochie Leeuwarden  

4.13 Stichting Buitenhof Hardinxveld-Giessendam  

4.14 Vereniging Dorpsbelangen Hoogersmilde  

4.15 Stichting Profila Zorg Hoogeveen 

4.16 Stichting Welzijn Mensenwerk Meppel 

4.17 Stichting Rossums Dorpsbelang Rossum 

4.18 Stichting Maasduinen Rijen  

4.19 Vereniging Scouting de Stormvogels Dongen 

4.20 Stichting Reddingshonden Duiven 

4.21 Stichting Kardeel Eexterveen 

4.22 Stichting Altingerhoes Icare Nieuw Balinge  

4.23 Stichting Het Drentse Heideschaap Ruinen  

  

BIJLAGEN TOEGEKENDE DONATIES 2016 
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4.1 Vereniging Koninklijke Watersportvereniging Frisia 
 
De Koninklijke Watersportvereniging Frisia in Grou is een vereniging met ruim 400 leden en 150 

jeugdleden. Frisia wil zoveel mogelijk mensen in contact brengen met zeilen. Dit doet zij onder 

meer via een jeugdopleiding en door schoolzeilen te organiseren. Voor de aankomende en 

gevorderde wedstrijdzeiler organiseert de vereniging onder meer solotochten, wedstrijden en 

wedstrijdweekenden.  

 

Zeilen met een beperking 

Het uitgangspunt van Frisia is dat iedereen hier kan 

zeilen. Dus ook mensen met een beperking. Arjen de 

Boer, voorzitter van de Frisia-commissie Alles Is 

Mooglik (aangepast zeilen) vertelt daarover: ‘Door 

de komst van het Zeilcentrum Grou en de faciliteiten 

eromheen, werd het mogelijk voor Frisia om een 

langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan: de 

mogelijkheid om mensen met een beperking te laten 

zeilen. De afgelopen jaren hebben we, met behulp 

van sponsoren, voor deze groep een aantal boten 

aangeschaft. Hierdoor konden mensen met een lichte 

beperking ook bij onze vereniging zeilen.’  

       

 

Donatie voor servobesturing 

Er was echter nog een wens van Frisia als het 

gaat om zeilen met een beperking: ‘We wilden 

heel graag een servobesturing, waarmee je 

met een joystick de zeilen en het roer kunt 

bedienen. Door de servobesturing kunnen ook 

zeilers met een ernstige of meervoudige 

beperking zeilen’, vertelt Durk Talsma, ook lid 

van de commissie Alles Is Mooglik. Lútsen 

Melein, directeur-eigenaar van Kooiker Groep 

Grou, vroeg voor Frisia een donatie aan bij de 

TVM foundation. Die honoreerde de aanvraag.  

‘Dit is een prachtig voorbeeld van hoe het zeilen toegankelijk wordt gemaakt’, aldus Annetta de 

Vries-Tabak, bestuurslid van de TVM foundation. ‘Mooi dat de Kooiker Groep, al jarenlang klant bij 

TVM verzekeringen, dit initiatief een warm hart toedraagt.’  

 

Plaats: Grou 

Website: www.kwvfrisia.nl 
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4.2 Stichting tot Behoud van monumenten Súdwest-Fryslân 

 
De Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân is eigenaar van de 

Broerekerk in Bolsward. Deze kerk werd in de 13e eeuw gebouwd als kloosterkerk van de Orde der 

Minderbroeders. Het pand brandde in 1980 af; alleen de muren en pilaren bleven staan. Over de 

ruïnes van de kerk werd in 2006 een glazen overkapping geplaatst. Dit glazen gewelf is een replica 

van het oorspronkelijke kerkgewelf. Door de overkapping kon de kerk weer een maatschappelijke 

functie vervullen, terwijl het karakter van het monument behouden bleef. De Broerekerk is 

inmiddels het culturele hart van Bolsward, dat voor tal van activiteiten wordt gebruikt. Ook is de 

kerk open voor bezoekers.  

 

Glaspanelen vervangen 

Vrij snel na het plaatsen van de glazen overkapping 

bleek dat de gebogen glazen niet van goede kwaliteit 

waren: een groot aantal vertoonde scheuren. De maker 

van het dak heeft inmiddels alle gescheurde glazen 

onder garantie vervangen. De Stichting tot behoud van 

Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân wil 

echter graag alle oude glaspanelen laten vervangen. Ze 

wil zo voorkomen dat er steeds opnieuw glazen 

vervangen moeten worden met alle overlast en hoge 

kosten van dien. TVM-relatie A. Lootsma Tanktransport 

uit Bolsward vroeg de TVM foundation om een bijdrage 

voor de vervanging van de glazen. De foundation vond 

de aanvraag goed aansluiten bij haar doelstellingen en  

honoreerde de aanvraag. 

 

Stichting 

De Stichting tot behoud van Monumenten in de 

gemeente Súdwest-Fryslân is eind 2010 ontstaan uit 

een fusie van de monumentenstichtingen in de 

gemeenten Bolsward, Nijefurd en Wûnseradiel. 

Aanleiding was de gemeentelijke herindeling, waarbij de 

gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en 

Wymbritseradiel opgingen in de nieuwe gemeente 

Súdwest-Fryslân. De stichting heeft op dit moment 23 

rijksmonumenten in haar bezit en ziet het als haar 

hoofdtaak om dit erfgoed in stand te houden.  

 

Plaats: Bolsward 

Website: www.stichtingmonumentenswf.nl 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 



Jaarverslag 2016 TVM foundation  13 
 

 

4.3 Stichting Cultuurfilms Drenthe 
 
Stichting Cultuurfilms Drenthe wil een filmproductie en een educatief traject ontwikkelen over de 

verzetshelden Marinus, Johannes en Henk Post uit Nieuwlande. Deze drie broers hebben tijdens de 

Tweede Wereldoorlog honderden Joden en andere vervolgden uit handen van de bezetter weten te 

houden. Johannes en Marinus moesten dit in 1944 met de dood bekopen. De stichting wil ervoor 

zorgen dat het verhaal over de familie Post verteld wordt aan een groot publiek. TVM-medewerker 

Eline Smit hoorde van dit project en vroeg een donatie aan bij de TVM foundation. Deze werd 

gehonoreerd door de TVM foundation. 

 

Bioscoopfilm: Wapenbroeders 

Met de bioscoopfilm Wapenbroeders wil de stichting in 

samenwerking met filmmaker Geertjan Lassche en 

productiemaatschappij Column Film het verzetsverhaal 

van de gebroeders Post vertellen. De film zal aspecten 

belichten die ook in onze tijd actueel zijn: dilemma's 

over geloof, idealen en gewetensnood. In aanloop naar 

het maken van de film wil de stichting nu eerst 

bronnenonderzoek doen en een synopsis (verhaallijn 

zonder dialogen) maken. 

 

Educatief traject 

In aansluiting op de filmproductie wil de stichting een 

educatief traject ontwikkelen voor jongeren van tien tot 

zestien jaar. Hierbij wordt een combinatie van audio-

visuele en andere middelen ingezet. Het is de bedoeling om elke school een gratis lesmap te sturen 

die binnen de bestaande lesstructuur past, maar ook te gebruiken is op diverse verzetslocaties. De 

jongeren kunnen zich hierdoor inleven in de omstandigheden van de oorlogsjaren en zien welke 

keuzes je moest maken als je anderen wilde helpen. 

 

Stichting Cultuurfilms Drenthe 

Stichting Cultuurfilms Drenthe is een non-profit organisatie met als doel: het promoten en (laten) 

produceren van cultuurfilms en andere beelddragers met een educatief karakter. De stichting is 

opgericht in 2011. 

 

Plaats: heel Nederland 

Website: www.stichtingcultuurfilmsdrenthe.nl 
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4.4 Stichting Vaarkracht Huizen 
 
De Stichting VaarKracht organiseert door het hele land gratis vaartochten voor kankerpatiënten en 

hun naasten. Samen met dierbaren komt de patiënt zo even los van de medische mallemolen 

onder het motto ‘Even een moment geen kankerpatiënt’. VaarKracht biedt een paar uurtjes tot een 

hele dag op een zeilschip of motorboot. Dankzij de belangeloze inzet van schippers en enthousiaste 

haventeams is het mogelijk te kiezen uit een grote vloot van schepen, uiteenlopend van een leuke 

sloep tot stoere driemaster.  

 

   
 
Bijdrage voor comfort en veiligheid 

Stichting VaarKracht wil het aantal vaartochten graag uitbreiden. Met vrijwilligers kan zij heel veel 

doen om deze uitbreiding te realiseren. Maar VaarKracht heeft ook allerlei materialen nodig, zodat 

ze patiënten een hoge mate van comfort en veiligheid kan bieden. Daarbij moet gedacht worden 

aan zaken als thermoboxen, fleecedekens, zeiljacks, klapstoelen en kussentjes. TVM-medewerker 

Suzanne Jonker hielp mee tijdens een vaartocht en zag hoe belangrijk het werk van VaarKracht 

was. Haar donatieverzoek aan de TVM foundation om nieuwe materialen aan te schaffen, werd 

ingewilligd. VaarKracht ontving een bijdrage in de kosten. 

 

Plaats: Huizen 

Website: www.vaarkracht.nl 
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4.5 Stichting Vier het Leven 
 
Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten veelal 

thuis. Stichting Vier het Leven wil ervoor zorgen dat 

deze groeiende groep onderdeel blijft uitmaken van 

de maatschappij. Dat doet ze door ouderen (75 jaar 

en ouder) in de regio Noord-Holland persoonlijk te 

begeleiden naar culturele uitjes. Bij ieder uitje gaan 

drie ouderen samen met een gastheer of -vrouw op 

pad. Zij worden opgehaald, genieten samen van een 

voorstelling en een drankje en worden na afloop 

weer thuisgebracht. De deelnemers betalen hiervoor 

slechts een deel van de werkelijke kosten. 

 

Verbreding en inspraak 

Stichting Vier het Leven wil haar aanbod van culturele  

uitjes verbreden. Tot nog toe ging het vooral om  

concert- en theaterbezoek, maar het is gebleken dat 

de doelgroep ook behoefte heeft aan museum- en 

bioscoopbezoek. Daarnaast wil de stichting de 

doelgroep meer betrekken bij de samenstelling van 

het aanbod. Ook is het de bedoeling om ouderen op 

termijn culturele workshops aan te bieden. Om al 

deze plannen te realiseren schreef Peter Besseling, 

namens het bij TVM verzekerde transportbedrijf P.C. 

Besseling en Zn. B.V., de TVM foundation aan. De 

foundation vond de plannen uitstekend passen bij 

haar doelstellingen en doneerde graag.  

 

Plaats: Regio Noord-Holland 

Website: www.4hetleven.nl 
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4.6 Stichting WelzijnMensenWerk Geeuwenbrug  
 
Buurthuis De Gowe, eigendom van Stichting WelzijnMensenWerk, heeft al jaren een spilfunctie in 

het Drentse dorp Geeuwenbrug. Het is een vaste basis voor onder meer een minibibliotheek, 

buurtverenigingen, een kaartclub, kinderwerk, een biljartvereniging, een toneelvereniging en een 

jeugdsoos. Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd. Kortom: de meeste bewoners 

komen hier regelmatig in hun vrije tijd.  

 

Vaste trap voor zolder 

De Gowe heeft onlangs een energiebesparingsproject afgerond. Het buurthuis heeft allerlei 

maatregelen doorgevoerd om energie te besparen. Een daarvan was de isolatie van het gehele 

plafond. Daarbij is ook een zoldervloer aangebracht, waardoor een prachtige ruimte voor 

activiteiten is ontstaan. De ruimte is echter nu alleen nog maar toegankelijk via een laddertje. De 

Gowe wil daarom graag de ladder vervangen door een vaste zoldertrap, zodat de ruimte eenvoudig 

toegankelijk wordt. TVM-medewerker Kees Hatzmann, zelf inwoner van Geeuwenbrug, vroeg 

hiervoor een donatie aan bij de TVM foundation. Deze aanvraag werd gehonoreerd.  

 

   
Stichting WelzijnMensenWerk 

De Stichting WelzijnMensenWerk (WMW) is een instelling voor welzijn en maatschappelijke 

dienstverlening. WMW wil de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken, buurten, dorpen en kernen 

versterken. Met dit doel voor ogen heeft de stichting ook een aantal dorps- en buurthuizen in bezit, 

waaronder De Gowe. De dagelijkse leiding van dit dorpshuis is in handen van een groep 

vrijwilligers die zelf in Geeuwenbrug wonen.  

 

Plaats: Geeuwenbrug 

Website: www.buurthuisdegowe.nl  
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4.7 Stichting Buitengewoon Berlicum 
 
Buiten Gewoon, in het Brabantse Berlicum, is een woon- en werkboerderij voor kinderen en 
volwassenen met een beperking. Wonen en werken is daarbij niet per se gekoppeld: je kunt er 

werken maar niet wonen, en andersom. Het werken op de boerderij is een vorm van dagbesteding. 
De organisatie hiervan is in handen van Cello, dat zorg en begeleiding biedt aan mensen met een 
verstandelijke beperking. ‘De deelnemers aan de dagbesteding zijn hulpboeren. Zij kunnen werken 
in de moestuin, pluktuin en fruitboomgaard. Maar ook op de kinderboerderij, in de kantine en op 
het terras. De werkzaamheden worden afgestemd op de wensen en het kunnen van de hulpboeren. 
Plezier in het werk staat voorop’, vertelt Wim van Veelen, manager dagbesteding van Cello.  
 

Bouw van een hooimijt 
De werkschuur bij de woon- en werkboerderij is in 
2011 gebouwd. In 2012 was de kas klaar en eind 
2013 het dierenverblijf. ‘Onze veestapel groeit. We 
hebben een koe, pony’s, alpaca’s, kippen, konijnen, 
varkens, geiten en dan heb ik nog niet eens alle 

dieren genoemd’, aldus Cees van Broekhoven, 

bestuurslid van Stichting Buiten Gewoon. ‘Op dit 
moment worden de materialen en het voer nog 
opgeslagen in het dierenverblijf. Onze wens is om 
hiervoor een hooimijt te bouwen, zodat onze dieren 
het verblijf helemaal kunnen gebruiken en voldoende 
ruimte hebben.’  

 
 
Ans Timmermans tipte Stichting Buiten Gewoon over 
de TVM foundation. Zij en haar man zijn met hun 
transportbedrijf Timtrans B.V. in Schijndel verzekerd 
bij TVM. Samen met de stichting diende ze het 
aanvraagformulier voor een donatie in. Buiten 

Gewoon ontving vervolgens een bijdrage voor de 
bouw van de hooimijt. Timmermans: ‘Een zoon van 
goede vrienden van ons woont sinds 2011 in een 
woning van Buiten Gewoon. Hij heeft een eigen huisje 

en is erg gelukkig. Dat is zo prachtig om te zien. Wij 
helpen ook graag als vrijwilliger op de werkboerderij. 

Het is geweldig dat de TVM foundation dit project 
steunt.’ 
 
Locatie: Berlicum (Noord-Brabant) 
Website: www.buitengewoon.org 
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4.8 Stichting Multifunctioneel Centrum de Spil  

 
Op 23 mei 2014 opende Multifunctioneel Centrum (MFC) De Spil haar deuren. Het gebouw in 

Gasselternijveen biedt sindsdien onderdak aan vele organisaties en verenigingen. Zij maken samen 

gebruik van de diverse ruimtes in het pand. Onder meer twee basisscholen, een bibliotheek, een 

kinderopvang en thuiszorgorganisatie Buurtzorg zijn in De Spil gevestigd. In 2014 ging er ook een 

dagbesteding voor ouderen van start, maar die moest om financiële redenen na een jaar de deuren 

sluiten.  

 

Meubels en beweegtoestellen dagopvang 

MFC De Spil vatte in 2016 het plan op om zelf een 

dagbesteding voor ouderen te starten: De Sociale 

Huiskamer. De ruimte voor de dagbesteding was al in 

2014 tijdens de bouw van het MFC gerealiseerd en 

nog steeds beschikbaar. Er was echter wel geld nodig 

voor meubilair in de huiskamer en beweegtoestellen 

op het buitenterras. Harm Rutgers, medewerker bij 

TVM, vroeg hiervoor een donatie aan bij de TVM 

foundation. Die vond het initiatief goed passen bij de 

doelstelling van de foundation en honoreerde de 

aanvraag. 

 

 

Dagbesteding van start 

Dagbesteding ‘De Sociale Huiskamer’ ging op 2 maart 

2017 officieel van start. Vanaf de eerste plannen is 

welzijnsorganisatie Impuls nauw betrokken. De 

vrijwilligers die het project opgezet hebben worden 

ondersteund door een professionele activiteiten-

begeleider. Buurtzorg Gasselternijveen regelt de 

lichaamsgebonden zorg van de ouderen die de 

dagbesteding bezoeken.  

 

Plaats: Gasselternijveen 

Website: www.mfcdespil.nl  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



Jaarverslag 2016 TVM foundation  19 
 

 

4.9 Stichting De Kamper Kogge 
 

De Kamper Kogge is een evenbeeld van een handelsschip uit de veertiende eeuw. Vrijwilligers van 

de Stichting Kamper Kogge zetten zich in om het schip - de enige varende kogge in Nederland - in 

de vaart te houden en zo een bijdrage te leveren aan de cultuurhistorie van de Hanzestad Kampen 

en het varend erfgoed van Nederland. Thuisbasis van de Kamper Kogge is de Koggewerf aan de 

rivier de IJssel. De werf herbergt onder meer een timmerwerkplaats, expositieruimte, 

verteltheater, winkel, visrookhuisje en een taveerne.  

 

Vervanging van zeil 

Het zeil van de Kamper Kogge bestaat uit een schoverzeil (bovenste helft) met daaronder drie 

stroken, zogeheten bonnetten, om het zeil langer te maken. Het zeil was al langere tijd aan 

vervanging toe, er kon simpelweg niet meer mee gevaren worden. In april 2016 kreeg de Kamper 

Kogge al een nieuw schoverzeil, voorzien van het Kamper stadswapen. Er was echter niet genoeg 

geld om ook de versleten bonnetten te vervangen. Stichting Kamper Kogge ging vervolgens op 

zoek naar donatiemogelijkheden en klopte ook aan bij de TVM foundation. De stichting is klant van 

TVM verzekeringen en kon zodoende rechtstreeks een aanvraag doen. De aanvraag werd 

gehonoreerd en de Kamper Kogge kreeg een bijdrage om de bonnetten te vervangen. 

 

Plaats: Kampen 

Website: www.kamperkogge.nl 
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4.10 Stichting Dorpshuis Exloo 
 
In 2009 vatten de bewoners van Exloo het plan 

op om een dorpshuis te realiseren. Vervolgens 

moesten er vele hobbels worden genomen en 

veel overleg worden gevoerd met diverse 

partijen. ‘Toen het idee ontstond waren we het er 

snel over eens dat het een plek moest zijn waar 

zowel jong als oud activiteiten kan doen’, vertelt 

Geert Deekens van Stichting Dorpshuis Exloo 

enthousiast. ‘De school en het sportcomplex 

waren hier al gehuisvest. We hebben het 

bestaande gebouw aangepast aan de wensen en 

eisen van een goed dorpshuis in combinatie met 

school en sport.’ Uiteindelijk was het in november 

2016 zover: het dorp opende de deuren van een eigen dorpshuis! 

 

Bijdrage van de TVM foundation 

Om de bouwplannen te realiseren ging de stichting op zoek naar financiële middelen. Gea Burger-

Langius, medewerker van TVM verzekeringen en inwoner van Exloo, droeg het project voor aan de 

TVM foundation. En met succes: Stichting Dorpshuis Exloo kreeg financiële ondersteuning vanuit de 

stichting. Annetta de Vries-Tabak, bestuurslid van de TVM foundation: ‘’Het project verbindt 

mensen, het biedt voorzieningen voor jong en oud en het levert een bijdrage aan de leefbaarheid 

van Exloo. Daarom past het perfect bij de doelstellingen van onze foundation.’ 

 

Plaats: Exloo 

Website: www.dorpshuisexloo.nl 
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4.11 Vereniging Mees Toxopeus Zeeverkenners Beverwijk  
 

De waterscoutinggroep Mees Toxopeus organiseert activiteiten op en rondom het water voor 

kinderen en jongeren. De vereniging uit Beverwijk is opgericht in 1963 en heeft ongeveer zeventig 

leden. Deze leden bestaan uit Bevers (5 tot 7 jaar), Dolfijnen (7 tot 11 jaar), Waterscouts (11 tot 

16 jaar), Loodsen (16 tot 21 jaar) en Bobo's (21 jaar en ouder). De vereniging wordt geheel door 

jeugdleden gerund. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, daarbij ondersteund door ouders. De 

waterscouts gebruiken het schip onder meer voor duw- en sleepwerkzaamheden en als 

ondersteuning tijdens zeilactiviteiten. Bovendien wordt het schip gebruikt voor opleiding en training 

van nautische vaardigheden.  

 

Nieuwe sleepboot 

Ondanks veelvuldig onderhoud 

zijn het casco en de dieselmotor 

van de sleepboot aan vervanging 

toe. De vereniging wil daarom een 

nieuw schip bouwen, dat voldoet 

aan de moderne eisen op het 

gebied van milieu, duurzaamheid, 

scheepvaart en veiligheid. Wim 

Strijk, mede-eigenaar van IJmond 

Transport Groep B.V. uit 

Beverwijk, deed bij de TVM 

foundation het verzoek om een 

donatie. Mees Toxopeus ontving 

een bijdrage in de kosten.  

 

Op 22 april 2017 is de nieuwe 

Mezensleper officieel te water 

gelaten.   

 

Plaats: Beverwijk 

Website: www.zaanbrug.nl/meestoxopeus 
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4.12 Vereniging Titus Brandsma Parochie Leeuwarden  
 
De Titus Brandsma Parochie gebruikt de Bonifatiuskerk in Leeuwarden voor haar kerkdiensten. Het 

hoofdorgel van deze kerk verkeert in zeer slechte staat. Samen met de Stichting Bonifatiustoren 

(eigenaar van de kerk) heeft de parochie daarom het plan opgevat om dit orgel te laten 

restaureren. Lútsen Melein, directeur-eigenaar van Althuisius Opslag B.V. in Leeuwarden, hoorde 

van de plannen en vroeg de TVM foundation om een donatie. Die schonk een bijdrage voor de 

restauratie. 

 

In 2018 klaar 

Het hoofdorgel van de Bonifatiuskerk is in 1899 

gebouwd door de Leeuwarder orgelbouwers 

Adema. In 2015 werd het aangewezen als 

gemeentelijk monument. Door de restauratie 

moet het orgel weer haar typische romantische 

Adema-klank terugkrijgen. Bij de renovatie wordt 

daarom gebruikgemaakt van de vele waardevolle 

onderdelen van het huidige orgel. De 

initiatiefnemers willen ervoor zorgen dat het 

orgel in 2018 weer haar prachtige klanken kan 

laten horen. Leeuwarden is dan namelijk 

Culturele Hoofdstad van Europa. 

 

De Bonifatiuskerk 

De Bonifatiuskerk in Leeuwarden is een driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl, in 1884 

gebouwd door Pierre Cuypers. De kerk neemt een prominente plek in in het centrum van de stad. 

Met de 85 meter hoge toren is de kerk echter ook al van ver buiten de stadsgrachten te zien. 

Jaarlijks bezoeken vele toeristen het statige gebouw. Behalve voor kerkdiensten leent de 

Bonifatiuskerk zich bij uitstek voor muziekuitvoeringen door de uitstekende akoestiek. Ook worden 

er bijeenkomsten en evenementen gehouden.  

 

Plaats: Leeuwarden 

Website: www.titusbrandsmaparochie.nl 
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4.13 Stichting Buitenhof Hardinxveld-Giessendam  
 
Stichting Buitenhof is een particulier initiatief, ontstaan vanuit Stichting De Ark in Hardinxveld-

Giessendam. De Ark had al een logeerhuis voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten, maar 

wilde graag een mogelijkheid voor begeleid zelfstandig wonen in het dorp. Eigen identiteit, eigen 

regie, geborgenheid en plaatselijke betrokkenheid stonden daarbij hoog in het vaandel. In 2009 

resulteerde dit in een aparte stichting: Stichting Buitenhof.   

 

Wonen, werken en leren gecombineerd 

Stichting Buitenhof wil de volgende doelen realiseren, gebaseerd op de drie uitgangspunten wonen, 

werken en leren: 

1. De bouw van een wooncomplex voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige 

beperking. Het complex zal bestaan uit twaalf appartementen inclusief centrale woonkamer 

en keuken. Voor iedere bewoner is er individuele zorgverlening.  

2. Het bieden van dagbestedingsmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke en/of 

meervoudige beperking. 

3. Het bieden van stageplaatsen voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. 

 

Martijn de Groot, werkzaam bij TVM-relatie Wemmers Tanktransport B.V. uit Bleskensgraaf, draagt 

het initiatief een warm hart toe en diende bij de TVM foundation een donatieverzoek in. Dat werd 

ingewilligd: Stichting Buitenhof kreeg financiële ondersteuning. 

 

 

Planning: begin 2018 klaar 

Na de vele voorbereidingen is Stichting 

Buitenhof nu toe aan de volgende stap: de 

daadwerkelijke realisatie van de plannen De 

stichting hoopt dat alles eind 2017, begin 

2018 rond is en de eerste bewoners hun 

appartement in gebruik kunnen nemen. Het 

opzetten van dagbestedingsmogelijkheden 

en stageplaatsen volgt daarna. 

 

Locatie: Hardinxveld-Giessendam 

Website: www.stichtingbuitenhof.nl 
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4.14 Vereniging Dorpsbelangen Hoogersmilde  
 
Dorpsbelangen Hoogersmilde wilde in haar dorp graag een MHOP realiseren: een Multifunctionele 

Hoogersmildiger Ontmoetingsplek. Het ging daarbij om een overkapping die als rustplek en 

ontmoetingsplaats kan dienen voor ouderen en jongeren. ‘De ontmoetingsplaats is extra 

multifunctioneel door de plek’, aldus Mindert van der Velde, bestuurslid van Dorpsbelangen 

Hoogersmilde. ‘Het staat bij de beweegcourt en 

de pannakooi, tussen het transformatorhuisje 

en de jeu-de-boulesbaan. De gebruikers van 

deze faciliteiten kunnen ook gebruikmaken van 

de ontmoetingplaats. De overkapping dient 

bovendien als bushalte voor de buurtbus.’ De 

MHOP wordt ook nog voorzien van zonne-

panelen: ‘Daarmee kunnen we de verlichting 

laten branden, ook bij de beweegcourt en 

pannakooi. Zo kunnen de inwoners ’s avonds 

langer gebruikmaken van de faciliteiten.’ 

 

 

Bijdrage in de bouwkosten 

Richard Vredeveld vroeg voor de MHOP een donatie aan bij de TVM foundation. Hij is directeur van 

Transportbedrijf Vredeveld in Hoogersmilde, dat als verzekerde automatisch lid is van de TVM-

coöperatie. De TVM foundation honoreerde de. In 2016 werd de overkapping gebouwd: iedereen 

uit het dorp hielp mee. ‘Fantastisch dat een project zo wordt omarmd door jong en oud. Het is 

mooi om te zien dat de donatie van de TVM foundation hieraan heeft kunnen bijdragen’, aldus Dirk 

Jan Klein Essink, bestuurslid van de TVM foundation.  

 

Plaats: Hoogersmilde 

Website: www.hoogersmilde.eu 
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4.15 Stichting Profila Zorg Hoogeveen 
 
Woonlocatie Brasem van Stichting Profila Zorg biedt begeleid wonen aan mensen met een 

verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. De locatie in de Hoogeveense woonwijk 

Erflanden bestaat uit twee woningen met een gezamenlijke achtertuin. Hier wonen twee groepen 

van ieder zes personen. De begeleiding richt zich op het brengen van stabiliteit, veiligheid en 

structuur in het leven van de bewoners. 

 

Nieuwe tuinmeubels 

De bewoners van Woonlocatie Brasem hebben behoefte aan nieuwe tuinmeubels. Ze willen in de 

gezamenlijke tuin graag samen eten, drinken en tijd doorbrengen. Buurtbewoner en TVM-

medewerker Tieme Bakker diende een donatieverzoek in bij de TVM foundation: ‘Ik heb het gevoel 

dat de beide woongroepen bijdragen aan evenwicht en eensgezindheid in onze buurt.’ De TVM 

foundation honoreerde het verzoek en schonk een bedrag waarmee de woonlocatie het gewenste 

meubilair kon aanschaffen.  

 

Stichting Profila Zorg 

Stichting Profila Zorg geeft zorg en begeleiding aan mensen met een (verstandelijke) beperking, 

autismespectrumstoornis of psychiatrische problematiek. Dit gebeurt op een van de eigen locaties 

van Profila Zorg of bij de zorgvrager thuis. Woonlocatie Brasem in Hoogeveen is een van de 

locaties van Profila Zorg. 

 

Plaats: Hoogeveen 

Website: www.profilazorg.nl/brasem 
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4.16 Stichting Welzijn Mensenwerk Meppel 
 
Stichting WelzijnMensenWerk is nauw betrokken bij de ontwikkeling van wijkservicepunt De 

Koeberg in Meppel. Dit is een net geopende ontmoetingsruimte voor bewoners uit de wijk 

Koedijkslanden/Berggierslanden (ongeveer 9.000 inwoners). De bewoners organiseren hier zelf 

activiteiten met ondersteuning van welzijns- en zorgprofessionals. Bijvoorbeeld kookgroepen, 

gezamenlijke wandelingen, koffieochtenden en dagactiviteiten voor mensen met beperkingen. 

Kortom: alle activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid in de wijk.  

 

Nieuwe faciliteiten 

De afgelopen drie jaar hebben wijkbewoners De Koeberg als experiment opgezet. Daarbij hebben 

ze gebruikgemaakt van tweedehands spullen, waaronder tafels, stoelen, kasten, een kooktoestel 

en een koel-vriescombinatie. Nu er een nieuw pand is gebouwd heeft Stichting WelzijnMensenWerk 

de wens om deze spullen te vervangen voor nieuwe. Op die manier kan het wijkservicepunt zich op 

een professionele manier verder ontwikkelen. TVM-medewerker Kees Hatzmann hoorde van deze 

wens en deed een donatieverzoek bij de TVM foundation. Die schonk een bijdrage in de kosten. 

 

Stichting WelzijnMensenWerk 

Stichting WelzijnMensenWerk is een instelling voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Ze 

wil de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken, buurten, dorpen en kernen versterken. In De 

Koeberg biedt ze bewoners uit Meppel ondersteuning op sociaal en maatschappelijk vlak. 

Daarnaast is zij, samen met diverse andere partijen, ook nauw betrokken bij de (verdere) 

ontwikkeling van het wijkservicepunt. 

 

Plaats: Meppel 

Website: www.wijkplatformkoeberg.nl 
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4.17 Stichting Rossums Dorpsbelang Rossum 
 
Stichting Rossums Dorpsbelang behartigt de belangen van alle inwoners van het dorp Rossum. Ze 

is gesprekspartner van de gemeente bij allerlei thema’s en speelt een coördinerende rol in de 

samenwerking tussen de verenigingen, groepen en instellingen binnen Rossum.  

 

 

Mozaïeken bank langs de Waaldijk 

Onder de paraplu van Stichting Rossums Dorpsbelang deed Rossum in 2016 mee aan de verkiezing 

‘Mooiste dorp van Gelderland’. Tijdens de verkiezing, een initiatief van TV Gelderland, streden 

twintig dorpen met elkaar. Eén onderdeel was het ophalen van zoveel mogelijk geld voor een eigen 

goed doel. Rossum had als goed doel: de aanschaf van een mozaïeken bank langs de Waaldijk. 

Vrijwilligers haalden maar liefst 4.800 euro van de nodige 6.300 euro op. Coby Boere-Hoogmoed, 

van het bij TVM verzekerde binnenvaartbedrijf VOF Boere-Hoogmoed uit Puttershoek, vroeg de 

TVM foundation om een donatie. Deze werd gehonoreerd, zodat de Rossummers alsnog hun bank 

konden aanschaffen. 

 

Plaats: Rossum 

Website: www.rossumsdorpsbelang.nl 
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4.18 Stichting Maasduinen Rijen  
 

Zorginstelling Vita (onderdeel van Stichting Maasduinen) in Rijen heeft vijf groepswoningen voor 

mensen met dementie. Iedere woning is geschikt voor zeven cliënten. Daarnaast is er een 

groepswoning voor dementerende mensen met ernstige lichamelijke beperkingen. De bewoners 

krijgen begeleiding, bescherming en ze kunnen meedoen aan groepsactiviteiten. De 

groepswoningen bevinden zich op twee etages die afgesloten zijn, zodat mensen niet weg kunnen 

dwalen.  

 

Belevingstuin voor bewoners 

Om de bewoners met dementie iets extra’s te bieden, willen medewerkers, vrijwilligers en familie 

een belevingstuin creëren binnen de afgesloten woonomgeving. De zintuigen moeten daarbij 

geprikkeld worden, bijvoorbeeld door geurende planten, windvangers, vogelgeluiden en bakken 

met kruiden die mensen zelf kunnen planten en verzorgen. Els Wouters-van Kaam van Wouters 

Transport B.V. uit Rijen, dat verzekerd is bij TVM verzekeringen, besloot hiervoor een donatie aan 

te vragen bij de TVM foundation. Zorginstelling Vita werd verblijd met een bijdrage. 

 

Stichting Maasduinen 

Stichting Maasduinen richt zich op de inwoners van de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, en 

Gilze en Rijen, die voor korte of langere tijd behoefte hebben aan verzorging, verpleging, 

behandeling of begeleiding. Daarbij kan het gaan om zorg bij mensen in de wijk of bij mensen die 

wonen op een van de vijf zorglocaties van Maasduinen. Zorginstelling Vita is een van die 

zorglocaties. 

 

Plaats: Rijen 

Website: www.maasduinenzorg.nl/vita 
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4.19 Vereniging Scouting de Stormvogels Dongen 
 
Scouting de Stormvogels uit Dongen richt zich op mensen met een verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking. Ruim twintig vrijwilligers zetten zich in om de leden iedere zaterdag een 

gezellige middag vol leuke activiteiten te bieden. Die activiteiten richten zich op vijf interessevelden 

van scouting: buitenleven, dienstvaardigheid, expressie, ontdekken en sport en spel. Regelmatig 

houdt de club weekendjes voor de verschillende ledengroepen. Eén keer per jaar, met Hemelvaart, 

wordt er een gezamenlijk kamp georganiseerd. 

 

Opknappen theaterkuil en kampvuurplaats 

Het scoutinggebouw van de Stormvogels staat in een bosrijke omgeving van Dongen. Bij het 

gebouw is ook een buitenplaats voor kleine spellen, en een theaterkuil annex kampvuurplaats. De 

vereniging wilde graag de theaterkuil en kampvuurplaats een opknapbeurt geven en meer sfeer 

aanbrengen door verlichting. Els Wouters-van Kaam, van het bij TVM verzekerde bedrijf Wouters 

Transport B.V. uit Rijen, vroeg een donatie aan voor deze plannen. Dat verzoek werd ingewilligd: 

de Stormvogels ontvingen een bijdrage van de TVM foundation. 

 

Plaats: Dongen 

Website: www.scoutingdestormvogels.nl 
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4.20 Stichting Reddingshonden Duiven 
 
De Stichting Reddingshonden RHWW in Duiven leidt reddingshondenteams op en zet deze in bij de 

opsporing van vermiste personen. De vrijwilligersorganisatie is opgericht in 1989 en heeft zo’n 55 

leden. De leden werken bijvoorbeeld als reddingshondengeleider of in het ondersteuningsteam met 

duikers, klimmers en personen die de logistiek regelen. Tijdens een zoekactie is de coördinatiebus 

van de RHWW het hart van de operatie. De diverse apparatuur in de bus zorgt voor alle 

communicatie rondom een vermissing en voor de veiligheid van mens en hond in het veld.  

 

Coördinatiebus total loss 

Op 3 september 2016 raakte de coördinatiebus betrokken bij een eenzijdig ongeval. De bus raakte 

daarbij total loss en het materieel onherstelbaar beschadigd (geen ernstig gewonden). Om haar 

werkzaamheden te blijven uitvoeren heeft de stichting een nieuwe bus nodig, inclusief materieel 

als communicatieapparatuur, kennels, enzovoort. TVM-medewerker Annemarie Middelkoop vroeg 

hiervoor een donatie aan bij de TVM foundation. Deze zegde een bijdrage toe als tegemoetkoming 

in de kosten. De RHWW is inmiddels druk bezig om een nieuwe bus in te richten met het nodige 

materieel. Wordt aan gewerkt dus! 

 

Plaats: Duiven 

Website: www.reddingshonden.nl 
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4.21 Stichting Kardeel Eexterveen 
 
Eexterveen is een klein maar actief dorp. In 2006 heeft Stichting Kardeel hier het bewegingshuis 

gerealiseerd. Dit is een plek om te bewegen in de ruimste zin van het woord: voor jong en oud, 

voor groot en klein, voor culturele, sportieve en sociale activiteiten. Er is een grote variatie aan 

gym- en sporttoestellen aanwezig en er zijn meerdere kleedkamers. Er worden ook evenementen 

en voorstellingen gehouden. Over de sportvloer komt dan een beschermvloer en er is de 

mogelijkheid om een podium te plaatsen. Vele verenigingen, basisschool De Kameleon en 

kinderopvang De Hasselbraam maken gebruik van het bewegingshuis. 

 

Nieuwe stoelen 

Behalve sportactiviteiten worden er in het bewegingshuis dus ook andere activiteiten 

georganiseerd, zoals een toneeluitvoering en kerstvoorstelling. De stoelen die dan in de zaal gezet 

worden voor de bezoekers, zijn hoognodig aan vervanging toe. Stichting Kardeel wil dan ook graag 

150 nieuwe exemplaren aanschaffen. TVM-relatie Jan Willem Klinkhamer, eigenaar van Klinkhamer 

Transport en tevens bestuurslid van stichting Kardeel, vroeg hiervoor een bijdrage aan de TVM 

foundation. Het bewegingshuis kreeg een donatie. Een mooie stap op weg naar nieuwe stoelen. 

 

Stichting Kardeel 

Stichting Kardeel is in 2004 opgezet om accommodaties en faciliteiten in Eexterveen te realiseren 

en te behouden. De achterliggende gedachte hierbij is dat sport- en ontmoetingsmogelijkheden 

bepalend zijn voor de leefbaarheid in een klein dorp. Kortom: die zijn onmisbaar dus!  

 

Plaats: Eexterveen 

Website: www.eexterveen.com/stichting-kardeel 
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4.22 Stichting Altingerhoes Icare Nieuw Balinge  
 
Het Altingerhoes in Westerbork is een kleinschalige woonvorm voor mensen met verschillende 

vormen van dementie. Het huis, dat onderdeel is van Stichting Icare, beschikt over drie 

woongroepen: in iedere groep wonen acht bewoners die hun eigen appartement hebben. Iedere 

woongroep heeft ook een gezamenlijke huiskamer en keuken, waar de bewoners samen kunnen 

koken en eten. Daarnaast zijn er diverse groepsactiviteiten, zoals bloemschikken, schilderen, 

zingen, muziek maken en bewegen voor ouderen.  

 

Donatie voor een Active Cues Tovertafel 

Het Altingerhoes wilde voor haar bewoners graag een Active Cues Tovertafel aanschaffen. Dit is 

een speels product dat ouderen in de midden- tot late fase van dementie stimuleert in fysieke 

activiteiten en sociale interactie. Via lichtprojecties op gewone eettafels kunnen bewoners samen 

‘spelen met licht’. Henk Wielink, werkzaam bij TVM verzekeringen, klopte bij de TVM foundation 

aan voor een bijdrage in de kosten. De foundation droeg het initiatief een warm hart toe en 

doneerde een bedrag. 

 

Stichting Icare 

Het Altingerhoes is een woonzorgcentrum van Icare, een stichting die verpleging en verzorging 

biedt bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Icare vindt dat een kwetsbare 

gezondheid een waardevol en zinvol leven niet in de weg mag staan. Je ontplooien en meedoen 

betekent: voelen dat je ertoe doet. Zo wil Icare een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven 

van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. 

 

 

Plaats: Westerbork 

Website: www.icare.nl/wonen_met_zorg/locaties/westerbork_-_altingerhoes.aspx 
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4.23 Stichting Het Drentse Heideschaap Ruinen  
 
Stichting Het Drentse Heideschaap houdt in Ruinen, aan de rand van Nationaal Park Het 

Dwingelderveld, een kudde met Drentse heideschapen. Iedere dag gaat de herder met de kudde de 

hei op. De dieren verblijven in een schaapskooi die gebouwd is in 1949. Mensen kunnen de 

schaapskooi bezoeken; vooral de lammetjesdagen zijn erg populair. 

 

Schaapskooi in het nieuw 

De schaapskooi is aan vervanging toe. 

Het voldoet niet meer aan de huidige 

eisen voor dierenwelzijn en biedt te 

weinig ruimte om de kudde uit te 

breiden. Het Drentse Heideschaap wil 

daarom de oude kooi restaureren voor 

de opvang van lammetjes en een nieuwe 

kooi bouwen met een kapschuur en een 

informatie- en ontvangstruimte. TVM-

medewerker Henk Karst hoorde van het 

initiatief en vroeg een donatie aan bij de 

TVM foundation. Die vond de plannen 

goed passen bij haar doelstellingen en 

honoreerde de aanvraag. Inmiddels 

heeft Het Drentse Heideschaap de 

plannen omgezet in daden. De 

heropening van de schaapskooi staat gepland in september 2017. 

 

Plek vol historisch erfgoed 

In de nieuwe situatie wordt de schaapskooi nog meer een plek waar het historische en culturele 

erfgoed van Drenthe te bewonderen is. Op het terrein wordt een kinderweide ingericht, er komt 

een uitkijktoren over Het Dwingelderveld en er zullen tal van activiteiten worden georganiseerd. 

Door de uitbreidingsplannen kan ook de kudde vergroot worden. Zo kan er een groter deel van het 

Dwingelderveld begraasd worden, waardoor er meer diversiteit aan beplanting ontstaat. 

 

Plaats: Ruinen 

Website: www.schaapskudderuinen.nl 
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