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Hoogeveen, 15 mei 2019 

 

 

 

Als stichtingsbestuur kijken we terug op een goed 2018. Aanleiding voor de oprichting 6 jaar 
geleden was het 50-jarig jubileum van de Coöperatie TVM U.A. Om haar coöperatieve structuur en 

de toegevoegde waarde hiervan actiever te gaan uitdragen werd de TVM foundation opgericht.  
 
Om het onafhankelijke en maatschappelijke karakter van de TVM foundation te benadrukken, heeft 
de foundation zich gecommitteerd aan de Code Wijffels en werd begin 2013 de ANBI status 
aangevraagd en is deze ook toegekend.  

 

De TVM foundation is inmiddels goed bekend onder de leden en medewerkers van de coöperatie 
TVM. De leden en medewerkers van TVM hebben daaraan positief bijgedragen net als de diverse 
communicatiecampagnes met promotiemomenten die we hebben georganiseerd. Dat zien we terug 
in de diverse projectaanvragen die het bestuur ontvangt, waarbij diverse verenigingen en 
stichtingen in heel Nederland een beroep doen op de TVM foundation. 
 
Prachtige projecten passeerden in 2018 weer de revue. In 2018 hebben wij 23 van 33 de 

aanvragen gehonoreerd. (Het aantal aanvragen in 2017 was 34) 

Een aantal is inmiddels gerealiseerd, andere projecten zijn nog volop in ontwikkeling.  

 

Het is mooi om te zien dat de TVM foundation, samen met haar leden en medewerkers, 

verenigingen en stichtingen helpt hun dromen waar te maken. Ook in 2019 verwachten we met de 

TVM foundation weer bijzondere initiatieven financieel te ondersteunen.  

 

Kent u initiatieven die ondersteuning van de TVM foundation verdienen? Laat het ons weten!  

Meer informatie vindt u op www.tvmfoundation.nl. 

  

Namens het bestuur van Stichting TVM foundation,  

 

Joop Atsma  

voorzitter  
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1.1 Wat doen we 

De Stichting TVM foundation is opgericht bij notariële akte op 6 december 2012 vanwege het 50-

jarig jubileum van de Coöperatie TVM U.A. Het doel van de Stichting is door het beschikbaar stellen 

van financiële middelen, bijdragen aan een duurzame verbetering van de maatschappelijke en 

sociaaleconomische omgeving. Kortom, de leefbaarheid in de buurt, in een dorp of stad verbeteren. 

De TVM foundation heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dit houdt in dat 

giften aan de TVM foundation zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De TVM foundation 

voldoet aan de Code Wijffels, een governance code voor de goede doelen sector. 

 

1.2 Hoe wij werken 

Een aanvraag voor een donatie kan worden ingediend bij de TVM foundation als diegene: 

- lid is van Coöperatie TVM U.A. of 

- werkzaam is bij de TVM groep of  

- werkzaam is bij een lid van Coöperatie TVM U.A.  

 

Zakelijke verzekerden van TVM kunnen lid worden van de Coöperatie TVM U.A.: 

Alle in Nederland gevestigde zakelijke verzekeringsnemers van TVM verzekeringen N.V. die 

rechtstreeks of via een tussenpersoon (uitgezonderd volmachten) één of meerdere 

verzekeringsproducten van TVM verzekeringen N.V. afnemen, zowel in Logistiek en Transport als in 

Beroepsvaart, worden gevraagd lid te worden van Coöperatie TVM U.A. Lidmaatschap kan alleen 

worden aangevraagd als dit uitdrukkelijk in de verzekeringsovereenkomst staat vermeld. 

De organisatie waarvoor de aanvrager een aanvraag indient, is een rechtspersoon, een vereniging 

of stichting. Aanvullende voorwaarden die worden gesteld aan een aanvraag zijn vermeld op 

www.tvmfoundation.nl/voorwaarden. 

 

Jaarlijks in mei en in oktober komt het bestuur van de TVM foundation bij elkaar om de ingediende 

projectaanvragen te beoordelen of deze voor een donatie in aanmerking komen. De maximale 

hoogte van een donatie is € 5.000.  

 

1.3 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 TVM foundation. De financiële middelen 

worden verkregen doordat de TVM foundation jaarlijks een deel van de winst van Coöperatie TVM 

U.A. ontvangt en daarnaast soms ook donaties van derden ontvangt. De TVM foundation heeft 

geen winstoogmerk.  

 

In 2018 konden maar liefst 23 initiatieven rekenen op financiële 

ondersteuning van in totaal  

€ 85.500.  

 

Per 31 december 2018 bedraagt het positieve saldo bij de ING 

Bank NV € 634.941     (31 december 2017 € 675.789).  

 

 

  

1 VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET 

BOEKJAAR 2018 
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1.4 Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de TVM foundation bestaat uit drie onafhankelijke bestuursleden (afkomstig uit de 

transportsector en de beroepsvaart) en twee bestuursleden werkzaam bij Coöperatie TVM U.A. Het 

bestuur bestaat uit de volgende leden: 

 

 

 

Joop Atsma  

voorzitter TVM foundation 

(Aftredend en herkiesbaar in 2019) 

 

Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Voorzitter VOTOB (Vereniging van Onafhankelijke Tankopslag Bedrijven) 

Voorzitter SBK (Stichting Brancheorganisatie Kalversector) 

 

 

 

Dirk Jan Klein Essink  

penningmeester TVM foundation  

(Aftredend en herkiesbaar in 2020) 

 

Chief Financial and Risk Officer bij Coöperatie TVM U.A. 

Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Auditcommissie Rendo Holding NV 

Lid Raad van Commissarissen en Auditcommissie Ontwikkelingsmaatschappij Oost 

Nederland N.V. 

 

 

 

 

Jolanda Metselaar-Vos 

secretaris TVM foundation 

(Aftredend en herkiesbaar in 2022) 

 

Klantcommunicatie expert bij Coöperatie TVM U.A. 

Lid Bestuur Stichting Stefanuskerk Beilen  

 

 

 

Jan Boudesteijn  

bestuurslid TVM foundation namens Leden Logistiek en Transport 

(Aftredend en herkiesbaar in 2020) 

 

Directeur van Boudesteijn Groep in Beverwijk 

Programmamanager GreenBiz 

 

 

 

Nico Stam  

bestuurslid TVM foundation namens Leden Beroepsvaart 

(Aftredend en herkiesbaar in 2020) 

 

Eigenaar motorvrachtschip Zeldenrust te Ouderkerk aan den IJssel 

Voorzitter Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling Ouderkerk 
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1.5 Bestuursvergaderingen  

In 2018 heeft het bestuur twee keer vergaderd. Daarbij worden o.a. de binnengekomen aanvragen 

geagendeerd. Alle aanvragen worden door het bestuur zorgvuldig beoordeeld. Van de ingediende 

aanvragen wordt ongeveer 60% door het Bestuur toegewezen. Projecten die geen financiële 

donatie ontvangen, voldoen niet aan de voorwaarden die de TVM foundation stelt.  

 

Door haar vertrek als medewerker van de Coöperatie TVM nam Annetta de Vries-Tabak afscheid 

van het bestuur. Per 1 juli heeft Jolanda Metselaar-Vos de secretaris-functie in het Bestuur 

overgenomen. Zij is bij TVM werkzaam als Klantcommunicatie expert op de afdeling Business 

Development. 

 

Het bestuur van de TVM foundation en medewerkers van de Coöperatie TVM waren bij een groot 

aantal uitreikingen betrokken. Andere onderwerpen die in 2018 door het bestuur werden behandeld 

waren o.a. de communicatie- en promotiemogelijkheden, de jaarcijfers van het afgelopen jaar en 

de begroting voor 2018.  

 

Verder zijn door het dagelijks bestuur in 2018 de benodigde acties uitgevoerd om als stichting te 

voldoen aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensverwerking, die per 25 mei 2018 van 

kracht is.  

 

1.6 Beloningsbeleid 

De bestuursleden afkomstig van TVM verzekeringen verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. 

De overige bestuursbeloningen bestaan uit beperkte vacatiegelden en onkostenvergoedingen. 

 

1.7 Communicatie en promotie 

Op verschillende manieren wordt het bestaan van de TVM foundation gepromoot en wordt de 

stichting onder de aandacht gebracht bij leden en medewerkers. Dat gebeurt o.a. via diverse 

communicatiekanalen vanuit Coöperatie TVM U.A. zoals ledenbijeenkomsten, de ledenmagazines 

van TVM zowel de edities Wegtransport als Beroepsvaart, de e-mailingen die maandelijks naar 

leden wordt verstuur, via intranet waarmee medewerkers worden bereikt en via campagnes op 

social media (LinkedIn, Twitter en Facebook).  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
Na verwerking van het saldo van de Staat van baten en lasten over 2018 
    (bedragen in €) 
____________________________________________________________________________ 

   
  31 december 2018 31 december 2017 
 
 

ACTIVA 
 

 
Vorderingen 
Te ontvangen interest   306  609
   
Liquide middelen   634.635  675.180 
    ________   ________  
   

Totaal activa   634.941  675.789 
    ======   ======  
 
 
 
 

PASSIVA 

 
 
Eigen vermogen  
Garantievermogen   500.000  500.000 
Bestemmingsreserve  53.342  59.170 
   ________  ________ 

    553.342  559.170 
 
Kortlopende schulden  
Donaties  70.500  105.300 
Coöperatie TVM U.A.  8.949  6.949 
Overige schulden  2.150  4.370 
   ________   ________ 

    81.599  116.619 
    ________   ________ 

     
Totaal passiva   634.941  675.789 
    ======  ======  

2. JAARREKENING 2018 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 
 
    (bedragen in €) 
____________________________________________________________________________ 

 
    2018  2017 
 
 

 
BATEN 

 
Interest   306  610
   
Bijdrage Coöperatie TVM U.A.  100.000  100.000 
Bijdrage derden  281  - 
   ________    ________   
    100.281 100.000

    ________ ________
      
Totaal baten   100.587  100.610 
       
 
LASTEN 

 

Administratiekosten  -2.000  -2.000 
Algemene kosten  -16.415  -18.612 
Kosten promotie  -  - 
Donaties  -88.000  -99.500 
   ________    ________   
Totaal lasten   -106.415 -120.112 

    ________  ________ 
 
Saldo van de Staat van baten en lasten    -5.828  -19.502 
    ======   ======  
 
 
Dit saldo wordt als volgt verdeeld: 

Mutatie garantievermogen  -  - 
Mutatie bestemmingsreserve  -5.828  -19.502  

   ________   ________  
    -5.828   -19.502 
    ======   ====== 
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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 2018  

Liquide middelen 

Hieronder is opgenomen het onmiddellijk opeisbare saldo van een bankrekening. 

 

Staat van baten en lasten over 2018 

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

rekening brengt. 

 

Donaties 

De foundation heeft in 2018 besloten donaties toe te kennen van in totaal € 85.500.  

Hiervan is in 2018 een bedrag van € 31.000 uitgekeerd. Daarnaast is aan project 2015-019 alsnog 

een bedrag van € 2.500 toegezegd en uitgekeerd. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het Bestuur van Stichting TVM foundation 

 

 

Joop Atsma, voorzitter 

Dirk Jan Klein Essink, penningmeester 

Jolanda Metselaar - Vos, secretaris 

Jan Boudesteijn, bestuurslid namens de leden Transport 

Nico Stam, bestuurslid namens de leden Beroepsvaart 

  

3. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2018 
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1. Stichting Buinerkeet Exloo 

2. Voetbalvereniging Dwingeloo 

3. Stichting Play Skate court Grou 

4. Stichting Achter de Duinen Heemskerk 

5. Stichting Jeugdhonk Kuinre 

6. Stichting Gehandicapten Belangen Noord-Oost Veluwe, Heerde  

7. Stichting Jeugdvakantieweek Hazerswoude Dorp 

8. Honk- en softbalvereniging Drachten Diamonds 

9. Stichting Treant Care Weidesteyn, Hoogeveen 

10. Stichting Fiets- en voetveer Arcen - Lottum 

11. Vereniging Sparks of Joy Westbroek 

12. Stichting Multifunctioneel Centrum It Joo Oudega 

13. Stichting de Wieker Meule, de Wijk 

14. Stichting Dorpshuis Westdorp – Ellertshaar 

15. Vereniging HVZ/Vivendi Oosterhesselen 

16. Scouting Graaf Floris V, Heemskerk  

17. Stichting Waar een Wil is, Exloo 

18. Museum De Wemme, Zuidwolde  

19. Stichting Kinderwerk Milsbeek 

20. Stichting Molen Vogelzicht, Kuitaart  

21. Stichting Enjoycleaningup, Ijsselstein 

22. KBO Heesch, Heesch  

23. Stichting De Hanse Hof, Beilen  

  

4. BIJLAGEN TOEGEKENDE DONATIES 2018 



Jaarverslag 2018 TVM foundation  12 
 

1. Stichting Buinerkeet 
 

De Buinerkeet 
De Buinerkeet in het Drentse Exloo was oorspronkelijk (in de vorige eeuw) een stal voor de ossen 
die werden ingezet voor de zandgrondontginning tussen Exloo en Buinen. Ook de mannen die de 
grond ontgonnen gebruikten de hut als schuilplaats bij slecht weer. Toen deze functie 
langzamerhand verdween, bleef de Buinerkeet een begrip in de omgeving van de Hondsrug. Onder 

fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers was het historische gebouw populair, onder meer als 
rustpunt.  
 
Herbouw na brand 
In 2005 brandde de Buinerkeet af als gevolg van brandstichting. Een paar jaar geleden zag de 
Stichting Buinerkeet het levenslicht. Doel: de hut herbouwen naar het oorspronkelijke ontwerp om 

zo een stuk historie terug te brengen en de omgeving aantrekkelijker te maken voor fietsers, 
wandelaars en natuurliefhebbers. De TVM foundation doneerde een geldbedrag om dit doel te 
helpen realiseren. Sinds half november 2018 is de Buinerkeet weer een vaste waarde in de bossen 

tussen Buinen en Exloo. In het gebouw is langs de gehele lange, dichte zijde een zitbank geplaatst. 
Kleine zonnepanelen zorgen voor stroom, zodat mensen hun elektrische fiets kunnen opladen. 
 
Plaats: Exloo/Buinen 

2. VV Dwingeloo 
 

Duurzame club 
Voetbalvereniging Dwingeloo is opgericht in 1946 en zetelt op het Sportpark De Hulsebosch in het 
Drentse Dwingeloo. De club heeft 6 senioren- en 13 juniorenteams en is daarmee de grootste 
voetbalclub van de gemeente Westerveld. VV Dwingeloo werkt hard aan duurzaamheid. In 2017 
schafte de vereniging ledverlichting aan en bracht 60 zonnepanelen aan op het dak van de tribune 
en de kleedkamers. Het streven is om van Sportpark De Hulsebosch een energieneutraal sportpark 

te maken.  
 

Nieuwe kleedkamers 
VV Dwingeloo kampt al langere tijd met een gebrek aan kleedruimtes. Met de groei van het dames- 
en meisjesvoetbal is dit probleem alleen maar groter geworden. Daarom wil de club twee nieuwe 
kleedkamers bouwen, die ook gebruikt zullen worden door de naastgelegen Rugbyvereniging 
Dwingeloo en andere gebruikers, waaronder scholen en de fietstoerclub Ruinen. Bij de geplande 

uitbreiding van de kleedruimtes is volop aandacht voor duurzaamheid, onder meer van de 
installaties. Om dit duurzame initiatief te ondersteunen zegde de TVM foundation een donatie toe. 
In het voetbalseizoen 2019-2020 worden de nieuwe kleedkamers in gebruik genomen. 
 
Plaats: Dwingeloo 
Online: www.vvdwingeloo.nl  

3. Beachveld Oosterhesselen 
 

Nieuwe sportvoorziening 

Drie sportverenigingen uit het Drentse dorp Oosterhesselen - Handbalvereniging HVZ/Vivendi, 
volleybalvereniging VVO en voetbalclub Vios - en Plaatselijk Belang Oosterhesselen vatten in 2017 
het plan op voor de aanleg van een beachveld. Hiermee wilden ze een extra sportvoorziening in het 
dorp realiseren, voor zowel de sportverenigingen zelf als voor andere organisaties 
(buurtverenigingen, Stichting Volksvermaken) en individuele bewoners. Het sportieve initiatief 
werd beloond met een donatie van de TVM foundation. 

 
Voor iedereen 
In juli 2018 werd het Beachveld Oosterhesselen officieel in gebruik genomen. De grote ‘zandbak’ is 
20 bij 48 meter groot en ligt strategisch tussen de sporthal, de tennishal, het dorpshuis en de 
scholen in het dorp. De nieuwe sportvoorziening is er voor iedereen: verenigingen, scholen en 
bewoners kunnen hier buiten sporten op een veld voor handbal en voetbal, en op een volleybalveld 
waar ook voetvolley gespeeld kan worden. Inmiddels worden er ook bootcamplessen gegeven. 

 
Plaats: Oosterhesselen 
Online: www.facebook.com/beachsportveldoosterhesselen/ 

http://www.vvdwingeloo.nl/
https://www.facebook.com/beachsportveldoosterhesselen/
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4. Stichting Play Skate Court Grou 

 
Multisportvoorziening 

In het Friese Grou was na de sluiting van het 
jeugdcentrum en zwembad weinig meer te 
doen voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar. 
Daarom nam de Grouster jeugd rond 2013 het 
initiatief om een multisportvoorziening te 
creëren. Dit Play Skate Court moest gaan 
bestaan uit een voetbalplein, een skateplein en 

daaromheen een 200-meter-skeelerbaan. 
Kortom: een eigen plek voor de inwoners van 
Grou om tal van eigentijdse sporten te 
beoefenen zoals voetballen, basketballen, 
schaatsen, hockeyen en skeeleren. Bij de 

plannen werd ook rekening gehouden met 
mensen met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. 

 
Voorbeeld voor heel Nederland 
Het sportieve initiatief van de Grouster jeugd werd door de TVM foundation zeer gewaardeerd en 
beloond met een donatie. Op zaterdag 17 november 2018 werd de Play Skate Court op Sportpark 
Meinga officieel geopend. “De Play Skate Court is belangrijk voor de gemeenschap hier. Jong en 
oud, gezond en gehandicapt, iedereen kan hier laagdrempelig sporten. Dit is een voorbeeld voor 

heel Nederland, zeker nu de maatschappelijke focus steeds meer op verantwoord bewegen komt”, 
aldus Joop Atsma, voorzitter van de TVM foundation. 
 
Plaats: Grou 
Online: www.play-skate-grou.nl 
 

5. Stichting Achter de Duinen 
 

Aangepaste woning 

Stichting Achter de Duinen is opgericht door zes ouderparen die voor hun meervoudig 
gehandicapte kinderen een aangepaste woning hebben laten bouwen in het Noord-Hollandse 
Heemskerk. In ‘t Huis Achter De Duinen krijgen Jennifer, Kimberley, Robin, Ruben, Stewart en 
Matthijs 24 uur per dag gespecialiseerde zorg. ’t Huis Achter De Duinen biedt ook dagbesteding 
aan niet-bewoners.  
 

Nieuwe rolstoelbus 
De rolstoelbus van ’t Huis Achter De 
Duinen zorgt ervoor dat de bewoners en 
de deelnemers aan de dagbesteding 
regelmatig iets kunnen ondernemen, zoals 
boodschappen doen en naar een 
vlindertuin of speeltuin. De huidige bus 

heeft echter bijna 500.000 kilometer op 
de teller en is aan vervanging toe. Een 
nieuwe wagen, inclusief aanpassingen 
zoals een lift en rolstoelbevestigingen, 
brengt hoge kosten met zich mee. Achter 
De Duinen kreeg van de TVM foundation 
een financiële bijdrage in deze kosten. De 

stichting hoopt op korte termijn het 
volledige aanschafbedrag bij elkaar te 
hebben om de wagen te kunnen kopen. 
 
Plaats: Heemskerk 
Online: www.stichtingachterdeduinen.nl  

 

  

http://www.play-skate-grou.nl/
http://www.stichtingachterdeduinen.nl/
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6. Stichting Jeugdhonk Kuinre 
 

Voor de jeugd 
Stichting Jeugdhonk Kuinre is in 1998 opgericht om activiteiten te organiseren voor jongeren vanaf 
10 jaar. Met regelmaat komen zij bij het jeugdhonk in het Overijsselse Kuinre samen voor een 
gezellige middag of avond. Daarnaast maakt de stichting jongeren wegwijs in het bestieren van het 
honk. Er is bijvoorbeeld een jeugdbestuur dat zelf evenementen bedenkt en organiseert, en daarbij 

ook zelf de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de inkomsten en uitgaven. 
 
Nieuwe accommodatie 
Zo’n 20 jaar was Jeugdhonk Kuinre 
gevestigd in tijdelijke woonunits, maar die 
voldeden niet meer aan de eisen van deze 

tijd. Daarom wilde de stichting een nieuwe 
accommodatie laten bouwen. De TVM 
foundation doneerde een bedrag om te 

helpen bij de realisatie ervan. Op 19 
maart 2018 was het zover: het nieuwe, 
moderne jeugdhonk Het Strandhuus 
opende haar deuren. Overigens op 

dezelfde vertrouwde plek als de units: vlak 
bij de sportvelden en de jachthaven. 
 
Plaats: Kuinre 
Online: 
www.jeugdhonkkuinre.jouwweb.nl     

7. Stichting Gehandicapten Belangen Noord-Oost Veluwe 
 

Belangenbehartiging en activiteiten 
Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking laten deelnemen aan de samenleving. 

Dat is het doel van de Stichting Gehandicapten Belangen Noord-Oost Veluwe (SGNOV) uit het 
Gelderse Heerde. De stichting behartigt de belangen van haar doelgroep en organiseert 
groepsactiviteiten zoals dagtochten, rolstoelwandelingen, bowlen en toneel. 
 
Truckersdag 

Ieder jaar organiseert de SGNOV de jaarlijkse Truckersdag op de derde zaterdag van september. 
Die dag mogen ruim 130 mensen met een verstandelijke beperking mee in de cabine van een 
vrachtwagen. Dit zorgt voor een lange stoet toeterende vrachtwagens door de gemeente Heerde. 
Voor zowel chauffeur, gast in de wagen als ook het publiek langs de weg is dit één groot feest. 
Aansluitend is er een gezellige avond waar ook de vrijwilligers en chauffeurs bij aanwezig zijn. De 
TVM foundation draagt graag bij aan zo’n prachtig initiatief en stelde een geldbedrag beschikbaar 
om in de kosten bij te dragen. 

 
Plaats: Heerde 
Online: www.sgnov.nl   

http://www.jeugdhonkkuinre.jouwweb.nl/
http://www.sgnov.nl/
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8. Stichting Jeugdvakantieweek Hazerswoude-Dorp 
 

Week vol actie en plezier 
Jeugdvakantieweek Hazerswoude-Dorp is een gratis evenement voor de jeugd tot en met 16 jaar. 
De week – altijd de laatste van de zomervakantie – start met hutten timmeren en zit verder 
boordevol actie en plezier. Doel ervan is om kinderen samen te brengen en samen te laten werken, 
en ze een fantastische tijd te bieden. Jaarlijks doen ongeveer 500 kinderen mee; op donderdag 

blijven zo'n 350 kinderen slapen in hun zelfgebouwde hut. De organiserende stichting heeft een 
vaste kern van 15 vrijwilligers. Daarnaast krijgt zij veel steun van bedrijven en particulieren uit de 
regio. 
 
Jubileum 
In 2018 bestond de Jeugdvakantieweek 45 jaar. Ter ere van dit jubileum wilde de stichting extra 

activiteiten organiseren en de deelnemers een aandenken geven in de vorm van een goodiebag en 
t-shirt. Ook wilde zij alle vrijwilligers en ondersteunende organisaties eens extra in het zonnetje 
zetten. De TVM foundation doneerde een geldbedrag om er een bijzondere jubileumweek van te 

maken. De organisatie en deelnemers kunnen inmiddels terugkijken op een zeer geslaagd 
evenement.  
 
Plaats: Hazerswoude-Dorp 

Online: www.huttenbouw.com  

9. Stichting Exploitatie Accommodatie Drachten Diamonds 
 

Honk- en softbalclub 
De Drachten Diamonds is een honk- en softbalvereniging in het Friese Drachten.  
De club is opgericht in 1961 en heeft zo’n 100 leden. Na een brand werd in 2008 een nieuwe 
kantine geopend. De vereniging heeft de financiering en de exploitatie van dit clubgebouw en haar 
twee velden ondergebracht in de Stichting Exploitatie Accommodatie Drachten Diamonds. 

 
Nieuw meubilair 

Het meubilair voor de toeschouwers van Drachten Diamonds was na 10 jaar dringend aan 
vervanging toe. Een van de bankjes was afgebroken en van de tafels misten planken. Daarom 
besloot de stichting om het houten meubilair te vervangen door duurzamer meubilair, zodat het 
langer meegaat. De TVM foundation stelde hiervoor een geldbedrag beschikbaar als 
tegemoetkoming in de kosten. 

 
Plaats: Drachten 
Online: www.drachten-diamonds.nl  

10. Treant Care Weidesteyn 
 

Complexe zorg 
Het Hoogeveense verpleeghuis Weidesteyn, onderdeel van de Treant Zorggroep, biedt complexe 
verpleeg-, revalidatie-, en herstelzorg. Van permanente bewoning met intensieve zorg en 

begeleiding tot revalidatie, tijdelijke zorg en dagbehandeling.  

 
Beleef TV 
Voor haar bewoners en cliënten met dementie wilde Weidesteyn graag een Beleef TV aanschaffen. 
Dit is een interactieve speeltafel die mensen zowel mentaal als in de fijne motoriek stimuleert. 
Denk bijvoorbeeld aan een soort jukebox met muziek en beelden uit de jeugd van de bewoners of 
aan een spreekwoordenspel. De tafel kan ook veranderd worden in een reguliere tv. Als bijdrage in 

de aanschafkosten ontving Weidesteyn een donatie van de TVM foundation.  
 
Plaats: Hoogeveen 
Online: www.treant.nl/wonen-zorg/locaties/weidesteyn  

  

http://www.huttenbouw.com/
http://www.drachten-diamonds.nl/
http://www.treant.nl/wonen-zorg/locaties/weidesteyn
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11. Stichting Fiets- en Voetveer Arcen-Lottum 
 

Nieuw project 
Sinds eind 2013 vaart op de Maas tussen Arcen en Lottum een fiets- en voetveer. Het Limburgse 
pontje is een initiatief van de Stichting Fiets- en Voetveer Arcen-Lottum. Sinds kort is de stichting 
gestart met een nieuw project: Samen Varen. Dit project moet mogelijk maken dat kwetsbare en 
mindervalide mensen kunnen genieten van een rondvaart over de Maas. Vrijwillige schippers gaan 

deze tochten begeleiden vanaf diverse aanlegplekken in de regio. 
 
Rondvaartboot 
Voor het project Samen Varen wil de stichting een kleine rondvaartboot aanschaffen – een 
catamaran - en deze geschikt maken voor rolstoelen en bedden. Het bootje vaart milieuvriendelijk 
op stroom en zonne-energie en kan vanwege haar constructie overal aanleggen. De TVM 

foundation schonk de stichting een geldbedrag om de mooie plannen te kunnen realiseren. 
 
Plaats: Arcen 

12. Koor Sparks of Joy 
 

Gospel 
Het koor Sparks of Joy uit het Utrechtse Westbroek is opgericht in 1993 en zingt voornamelijk 
gospelliederen. Met dit repertoire is de zanggroep regelmatig te beluisteren tijdens kerkdiensten en 
-vieringen, maar bijvoorbeeld ook op (kerst)markten en braderieën.  

 
Headsets  
Om haar 25-jarige bestaan te vieren besloot Sparks of Joy in 2018 een musical op te voeren. 
Omdat er daarbij sprake is van een groot aantal solisten - die uiteraard goed verstaanbaar moeten 
zijn - wilde het koor graag headsets en een nieuwe versterker aanschaffen. Ook na de musical zijn 
de nieuwe spullen zeer welkom tijdens de vele optredens. Sparks of Joy stuurde de TVM foundation 

een verzoek om een donatie, dat werd gehonoreerd. Inmiddels heeft het koor haar lustrum gevierd 
tijdens een spetterende musicalavond. 

 
Plaats: Westbroek 
Online: www.sparksofjoy.nl  

13. Stichting Multifunctioneel 

Centrum It Joo 
 

Veelzijdige ontmoetingsplaats 
Multifunctioneel Centrum It Joo en de 
bijbehorende stichting zijn in 1983 
opgericht. It Joo speelt een belangrijke rol 
als onderdak voor het rijke 
verenigingsleven in het Friese Oudega en 

omliggende dorpen. Het centrum is in de 
gemeenschap niet meer weg te denken als 

veelzijdige culturele en sportieve 
ontmoetingsplaats en accommodatie voor 
onder meer familiefeesten, recepties, 
bedrijfspresentaties en vergaderingen. 

 
Duurzame verwarmingsinstallatie 
De verwarmingsinstallatie van It Joo, die 
ruim 35 jaar oud was, dreigde het te 
begeven. Met een bijdrage van de TVM 
foundation en andere schenkingen is een duurzame installatie aangelegd, waarmee ook nog eens 
op energiekosten wordt bespaard. Het centrum heeft tot nu toe al 7.500 m3 gas bespaard door dit 

nieuwe energiezuinige systeem.  
 
Plaats: Oudega 
Online: www.itjoo.nl  

 

http://www.sparksofjoy.nl/
http://www.itjoo.nl/
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14. Stichting de Wieker Meule 
 

Middelpunt 
De Wieker Meule dateert uit 1764 
en is het stralende middelpunt van 
het Drentse dorp de Wijk. Dat de 
molen in goede staat blijft is de 

verdienste van Stichting De Wieker 
Meule. Vrijwilligers van de 
stichting zorgen er ook voor dat de 
molen elke zaterdagmiddag in 
bedrijf is en open is voor publiek. 
Op de begane grond van het 

monument zijn het Toeristisch Info 
Punt en de Historische Vereniging 
De Wijk/Koekange gehuisvest.  

 
Groot onderhoud 
De Wieker Meule had groot 
onderhoud nodig aan het kruiwerk, 

waaronder vervanging van de molenzeilen en houtwerk. De stichting ontving van de TVM 
foundation een donatie als bijdrage in de renovatiekosten. Zo kan het prachtige monument weer 
jarenlang als stralende middelpunt van de Wijk fungeren.  
 
Plaats: de Wijk 
Online: www.dewiekermeule.nl  
 

15. Stichting Dorpshuis Westdorp-Ellertshaar 
 

Geen dorpshuisvoorziening 

Westdorp en Ellertshaar zijn twee Drentse dorpen met in totaal zo’n 150 inwoners. Zij hebben tot 
2017 steeds een dorpshuisvoorziening gehad, waar bewoners samenkwamen voor allerlei 
activiteiten. Het ontbreken van een plek met een gemeenschapsfunctie wordt sterk gemist in de 
dorpen, zo bleek uit een enquête onder de bewoners.  
 

Nieuw gemeenschapshuis 
Stichting Dorpshuis Westdorp-Ellertshaar heeft vergevorderde plannen voor een kleinschalig 
gemeenschapshuis. Om de plannen te realiseren ontving zij van de TVM foundation een financiële 
bijdrage. Inmiddels is er een landbouwschuur gekocht die zal worden verbouwd. Een mooie 
aanvulling op de gemeenschapsfunctie zijn de plannen van Carefield Zorg. De zorgboerderij gaat 
het dorpshuis drie dagdelen per week huren om dagbesteding te verzorgen. Haar cliënten krijgen 
klusjes in en om de huizen van de dorpsbewoners. De stichting hoopt dat het gemeenschapshuis in 

de winter van 2019 open kan.  
 
Plaats: Westdorp en Ellertshaar 

Online: www.facebook.com/Westdorp-Ellertshaar 

  

http://www.dewiekermeule.nl/
https://www.facebook.com/pages/category/Neighborhood/Westdorp-Ellertshaar-1565807590372566/
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16. Scouting Graaf Floris V  
 

Flink gegroeid 
De scoutingvereniging Scouting Graaf 
Floris V, opgericht in 1958, richt zich op 
jongens en meisjes van 4 tot 18 jaar oud, 
wonend in het Noord-Hollandse 

Heemskerk en omgeving. Ooit startte de 
club met 10 leden en inmiddels zijn dit er 
130. Sinds 1961 is de scoutinggroep 
gehuisvest in het eigen clubhuis 
Florisheem. 
 

Renovatie clubhuis 
In 2018 was het 60-jarig jubileum van 
Scouting Graaf Floris V een feit: een mooi 

moment om concrete renovatieplannen te 
maken voor het even oude clubhuis. Er 
moet bijvoorbeeld extra ruimte komen, 
omdat de club letterlijk uit haar jasje is 

gegroeid.  
 
Daarnaast moet de accommodatie ook meer aan de eisen van de huidige tijd gaan voldoen met 
een nieuwe keuken en nieuw sanitair. De TVM foundation honoreerde het verzoek om een donatie; 
een mooie stap op weg naar een prachtig verbouwd onderkomen.  
 
Plaats: Heemskerk 

Online: www.graafflorisv.nl  

17. Stichting Waar een Wil is  
 

Voor iedereen 
Stichting Waar een Wil is, uit het Drentse Exloo, heeft als belangrijkste doel om de sociaal-
maatschappelijke cohesie en de leefbaarheid op het platteland te vergroten. Zij probeert dit te 
bereiken door het organiseren of ondersteunen van activiteiten in de gemeente Borger-Odoorn. 
Daarbij geldt: iedereen moet mee kunnen doen, dus ook de zwakkeren in de samenleving.  

 
Uitbreiding beweeg- en beleeftuin 
In 2016 heeft de stichting een beweeg- en beleeftuin geopend achter het gemeentehuis in Exloo. 
Hier kunnen mensen onder meer wandelen over paden, van de natuur genieten en gebruikmaken 
van diverse beweeg- en speeltoestellen. Met het project Meedoen voor Iedereen wil de stichting 
twee extra speeltoestellen kopen waarmee mindervalide kinderen samen kunnen spelen met 
kinderen zonder een lichamelijke beperking. De TVM foundation doneerde een geldbedrag als 

tegemoetkoming in de aanschafkosten. 
 
Plaats: Exloo 

Online: www.stichtingwaareenwilis.nl  

18. Stichting De Wemme 
 

Handkarren en meer 
Stichting De Wemme zorgde ervoor dat het gelijknamige museum in 1988 haar deuren kon openen 

in het Drentse Zuidwolde. Het cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum biedt sindsdien een 
vaste collectie handkarren (die nog steeds wordt uitgebreid) en wisselende exposities.  
 
Toegang verbeteren 
Het museum wordt regelmatig bezocht door mensen met lichamelijke beperkingen. Bijvoorbeeld 
mensen met een rollator of in een rolstoel. Op dit moment is de ingang van het pand moeilijk 
toegankelijk voor deze groep. De stichting wil dan ook zeer graag aanpassingen doen om dit te 

verbeteren. Zij ontving hiervoor een donatie van de TVM foundation.  
 
Plaats: Zuidwolde (Dr.) 

Online: www.dewemme.nl  

http://www.graafflorisv.nl/
http://www.stichtingwaareenwilis.nl/
http://www.dewemme.nl/
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19. Stichting Kinderwerk Milsbeek 
 

Extra inkomsten 
Deze stichting is een 'financieel vangnet' voor alle kinderactiviteiten in het Limburgse Milsbeek. Per 
kinderactiviteit zorgt een werkgroep (bijvoorbeeld Coladisco, Koningsdag, Sinterklaas) voor eigen 
sponsoracties. De stichting creëert extra inkomsten door gebruik te maken van subsidies. Zit een 
werkgroep in zwaar weer of wil deze eens iets extra's doen dan biedt de stichting financiële steun. 

 
Speeltuin 't Knootje 
Speeltuin ’t Knootje dient in Milsbeek als ontmoetingsplaats voor de kleine maar ook grotere jeugd. 
Door de ligging bij seniorenwoningen is er ook interactie met de ouderen in het dorp. De speeltuin 
is echter niet meer in goede staat en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Kinderwerk Milsbeek 
is daarom een project gestart om deze te renoveren en uit te breiden. De TVM foundation hielp 

met een donatie. In april 2019 zijn de plannen gerealiseerd; ’t Knootje is weer een prachtige en 
veilige speeltuin. 
 

Plaats: Milsbeek 
Online: www.kinderwerkmilsbeek.nl  

20. Stichting Molen Vogelzicht 
 

Korenmolen en maalderij 
Vogelzicht is een korenmolen in het Zeeuwse Kuitaart. Naast de molen staat een maalderij. Deze 

combinatie van een korenmolen en maalderij is uniek in Zeeland en komt nog maar op enkele 
plaatsen in Nederland voor. Stichting Molen Vogelzicht is sinds 1999 eigenaar en heeft de 
gebouwen laten restaureren. Deze ingrijpende restauratie werd in 2004 voltooid en sindsdien zijn 
de molen en de maalderij weer in oude glorie hersteld. 
 
Onderhoud en toegankelijkheid 

Hoewel Vogelzicht en de maalderij in goede staat verkeren is regulier onderhoud nodig om dit 
culturele erfgoed in stand te houden. De stichting heeft daarom een vijfjarenplan gemaakt om dit 

onderhoud uit te voeren. Hierin is ook meegenomen dat de toegankelijkheid voor het publiek wordt 
verbeterd, waaronder het opnieuw leggen van een stuk bestrating. Als bijdrage in de 
onderhoudskosten ontving de stichting een donatie van de TVM foundation. 
 
Plaats: Kuitaart 

Online: www.molenvogelzicht.nl  

21. Stichting Enjoycleaningup   
 

Zwerfafval opruimen 
De Stichting Enjoycleaningup uit het 
Utrechtse IJsselstein brengt vrijwilligers bij 
elkaar die in kleine groepen zwerfafval in 
Nederland opruimen. Daarbij gaat het niet 

alleen om mankracht, maar ook om 

hondenkracht: honden zoeken het afval en 
brengen het bijeen. Ook geeft de stichting 
samen met hond Joy voorlichting op 
(basis)scholen over zwerfafval, het opruimen 
ervan en vooral het voorkomen ervan.  
 

Bromquad 
Bij het opruimen van uitgestrekte gebieden 
zoals het strand of wegbermen gaat nu veel 
tijd verloren met het wegbrengen van volle 
vuilniszakken. De stichting wilde daarom graag een bromquad aanschaffen. De TVM foundation 
schonk een geldbedrag om deze wens te helpen vervullen. Inmiddels is de bromquad in bedrijf; 
volle vuilniszakken kunnen nu snel worden opgehaald, zodat de vrijwilligers een groter gebied 

kunnen schoonmaken. 
 
Plaats: IJsselstein 

Online: www.enjoycleaningup.com  

http://www.kinderwerkmilsbeek.nl/
http://www.molenvogelzicht.nl/
http://www.enjoycleaningup.com/
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22. KBO Heesch 
 

Activiteiten en advies 
KBO Heesch draagt eraan bij dat senioren blijven deelnemen aan de samenleving. Hiervoor wordt 
een breed scala aan activiteiten aangeboden die voor een deel plaatsvinden in cultureel centrum 
De Pas in het Brabantse Heesch. Naast deze activiteiten biedt de KBO ook advies op gebied van 
mobiliteit, zorg, wonen en participatie. 

 
Vervanging duofiets. 
KBO Heesch beschikt over 6 elektrische duofietsen 
waar zowel KBO-leden als niet-leden gratis gebruik 
van kunnen maken. Mindervalide senioren, maar ook 
jongere mensen met een verstandelijke beperking 

kunnen zo samen met een vrijwilliger gezellig op 
pad. Een van de oudste duofietsen is aan vervanging 
toe. KBO Heesch wil dan ook graag een nieuw 

exemplaar aanschaffen. Als bijdrage in de kosten 
kreeg de vereniging een donatie van de TVM 
foundation. 
 

Plaats: Heesch 
Online: www.kbo-heesch.nl  

23. Stichting De Hanse Hof 
 

Dagbesteding 
Zorgboerderij De Hanse Hof is een boerderij waar zowel jongeren als volwassenen met een 
verstandelijke beperking en/of psychische problemen hun dag zinvol besteden. In samenwerking 
met begeleiders werken deelnemers met de dieren die op de boerderij leven: koeien, kippen, 

varkens, paarden en konijnen. Er is ook een boerderijwinkel waar vlees, eieren en groenten 
worden verkocht. De Hanse Hof zet zich ook in voor ouderen die graag actief willen blijven, mensen 

die vanuit de bijstand weer aan het werk willen of mensen die willen integreren in Nederland. 
 
Ouderen 
De eigenaren van De Hanse Hof willen het gebouw De Hooimijt geschikt maken voor dagbesteding 

voor ouderen. Ouderen komen zo uit hun isolement en hebben op de boerderij een daginvulling. 
Dat betekent onder meer dat De Hooimijt rolstoelvriendelijk moet worden gemaakt, de badkamer 
moet worden aangepast en het fornuis vervangen moet worden. Mede dankzij een donatie van de 
TVM foundation was De Hanse Hof in 2018 weer een stap dichterbij om deze plannen om te zetten 
in daden.    
 
Plaats: Beilen 

Online: www.dehansehof.nl  
 

  

http://www.kbo-heesch.nl/
http://www.dehansehof.nl/
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