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VAN DE VOORZITTER 
 

 

 

Hoogeveen, 13 mei 2020 

 

 

Al meer dan 6 jaar draagt de TVM foundation bij aan een duurzame verbetering van de 

maatschappelijke, sociaal economische omgeving in Nederland. Leden, medewerkers van leden en 

medewerkers van TVM kunnen een projectaanvraag doen voor een bijdrage. Juist omdat TVM als 

coöperatie er voor en door haar leden is, hebben deze leden een actieve rol bij het verdelen van de 

bijdragen naar diverse maatschappelijke initiatieven.  

 

Aanvragen vanuit heel Nederland 

De TVM foundation is inmiddels goed bekend onder de leden en medewerkers van de coöperatie 

TVM. Dat zien we terug in de diverse projectaanvragen die het bestuur ook in 2019 heeft 

ontvangen. Diverse verenigingen en stichtingen in heel Nederland hebben een beroep gedaan op 

de TVM foundation.  

Een donatie voor prachtige initiatieven 

Dankzij de mooie aanvragen van leden/ verzekerden en medewerkers van TVM hebben we een 

bijdrage kunnen leveren aan prachtige initiatieven. In 2019 hebben wij 23 aanvragen een 

toezegging kunnen doen. Scoutingverenigingen, gerestaureerde molens en hertenkampen konden 

hiermee hun plannen uitvoeren. Andere projecten zijn nog volop in ontwikkeling. 

 

Samen zetten we dromen om in daden 

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 2020 verwachten we met de 

TVM foundation weer bijzondere initiatieven financieel te ondersteunen.  

 

Wilt u ook een aanvraag doen?  

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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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET BOEKJAAR 2019 

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 2019 konden maar liefst 23 initiatieven rekenen 

op financiële ondersteuning van in totaal  

€ 91.750.  

 

Per 31 december 2019 bedraagt het positieve saldo bij de ING Bank NV € 609.044  

(31 december 2018 € 634.941).  
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1.4 Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de TVM foundation bestaat uit 3 onafhankelijke bestuursleden (afkomstig uit de 

transportsector en de beroepsvaart) en 2 bestuursleden werkzaam bij Coöperatie TVM U.A. Joop 

Atsma was na zijn 2e zittingsperiode herkiesbaar. In de bestuursvergadering van oktober 2019 is 

hij opnieuw benoemd voor een periode van 4 jaar. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

 

 

 

Joop Atsma  

voorzitter TVM foundation 

(Aftredend in 2023) 

 

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 2019 heeft het bestuur 2 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.  

 

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

aantal uitreikingen betrokken. Andere onderwerpen die in 2019 door het bestuur werden behandeld 

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

de begroting voor 2020  

 

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 verstuurd, via intranet waarmee medewerkers worden bereikt en via campagnes op 

social media (LinkedIn, Twitter en Facebook).  
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JAARREKENING 2019 

 
BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

Na verwerking van het saldo van de Staat van baten en lasten over 2019 
    (bedragen in €) 
____________________________________________________________________________ 
   
  31 december 2019 31 december 2018 
 
 

ACTIVA 
 
 
Vorderingen 
Te ontvangen interest   189  306
   
Liquide middelen   608.855  634.635 

    ________   ________  
   

Totaal activa   609.044  634.941 
    ======   ======  
 
 

 
 
PASSIVA 
 
 
Eigen vermogen  
Garantievermogen   500.000  500.000 

Bestemmingsreserve  43.144  53.342 
   ________  ________ 
    543.144  553.342 
 
Kortlopende schulden  
Donaties  63.750  70.500 

Coöperatie TVM U.A.  -  8.949 

Overige schulden  2.150  2.150 
   ________   ________ 
    65.900  81.599 
    ________   ________ 
     
Totaal passiva   609.044  634.941 

    ======  ======  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

 
    (bedragen in €) 
____________________________________________________________________________ 
 
    2019  2018 
 
 

 
BATEN 
 
Interest   189  306
   
Bijdrage Coöperatie TVM U.A.  100.000  100.000 
Bijdrage derden  -  281 

   ________    ________   
    100.000 100.281

    ________ ________
      
Totaal baten   100.189  100.587 
  

      
 
LASTEN 
 
Administratiekosten  -2.000  -2.000 
Algemene kosten  -10.803  -16.415 
Kosten promotie  -5.834  - 

Donaties  -91.750  -88.000 
   ________    ________   
Totaal lasten   -110.387 -106.415 
    ________  ________ 
 
Saldo van de Staat van baten en lasten    -10.198  -5.828 

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

 
 
Dit saldo wordt als volgt verdeeld: 
Mutatie garantievermogen  -  - 
Mutatie bestemmingsreserve  -10.198  -5.828  
   ________   ________  

    -10.198   -5.828 
    ======   ====== 
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2019 

 
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 2019 

Liquide middelen 

Hieronder is opgenomen het onmiddellijk opeisbare saldo van een bankrekening. 

 

Staat van baten en lasten over 2019 

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

rekening brengt. 

 

Donaties 

De foundation heeft in 2019 besloten donaties toe te kennen van in totaal € 91.750. Hiervan is in 2019 

een bedrag van € 40.500 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 
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BIJLAGEN : TOEGEKENDE DONATIES 2019 

 
Stichting Sailability Nederland 

 
Sailability 
Het uitgangspunt van Sailability Nederland is 
dat iedereen moet kunnen zeilen, dus ook 
mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking. De stichting streeft 
dan ook naar een landelijke dekking van 

watersportverenigingen met een Sailability-
afdeling. Hier kun je ongeacht je handicap 
toch (leren) zeilen, bijvoorbeeld door hulp bij 
het in- en uitstappen, elektrische bediening 
van een zeilboot en extra steun voor een 
betere zitbalans. 
 

Nieuwe locaties 
Sailability Nederland werkt hard om met 

lokale watersportverenigingen het aantal 
locaties uit te breiden. In 2019 wilde zij graag 
drie nieuwe afdelingen openen: bij 
Watersportvereniging Willemstad, VWDTP 

Haren en Watersportvereniging Aegir in 
Rotterdam. De TVM foundation doneerde een 
geldbedrag om deze uitbreiding mede 
mogelijk te maken. Alle drie watersport-
verenigingen zijn inmiddels een officiële 
Sailability-locatie. 
 

Plaats: Huizen 
Website: www.sailability.nl 
 

 
Katholiek Sociaal Cultureel Centrum 
Nijmegen  

 
Binnenvaart 
Het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum 
(KSCC) in Nijmegen organiseert (katholieke) 

activiteiten en bijeenkomsten voor schippers, 
oud-varenden en aan de binnenvaart gerela-
teerde organisaties. Daarbij kan gedacht 
worden aan bloemschikken, gymnastiek en 
eucharistievieringen. De stichting baseert 
zich daarbij op de katholieke levens-
beschouwing, maar heeft een open karakter.  

 
Klok luiden 
Het KSCC luidt de klok bij aanvang van 
belangrijke bijeenkomsten, zoals de heilige 
mis, een uitvaart of een bruiloft. Ook 
bijzondere gebeurtenissen, zoals de 

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, worden 
op die manier aangekondigd. Helaas 
functioneert de luidas van de klok niet meer, 
waardoor ook het bijbehorende luidapparaat 
niet meer werkt. Het KSCC ontving van de 
TVM foundation een bijdrage in de kosten om 
deze te laten vervangen. 

 
Plaats: Nijmegen 
Website: www.kscc.nl 

TSO  Surhuisterveen  

 
Open tennisvereniging 
TSO Surhuisterveen is een tennisvereniging 
met 250 leden. De afgelopen jaren heeft zij 
in samenwerking met de gemeente het plan 
opgevat om een ‘open tennisvereniging’ te 
worden. Dat betekent dat ook andere 

partijen, zoals buurtbewoners, scholen, 
ouderen en kwetsbare groepen, hier kunnen 
sporten en andere mensen kunnen 
ontmoeten. Om het open karakter te 
realiseren en ook om ouderen aan het 
sporten te krijgen, was uitbreiding van de 
sportvoorzieningen nodig. De club had 

daarom het plan opgevat om twee zogeheten 
padelbanen en een multifunctionele 

playground aan te leggen.  
 
Padelbanen en playground 
Om het maatschappelijk initiatief van een 

open tennisclub te ondersteunen zegde de 
TVM foundation een donatie toe. Begin 
oktober 2019 opende de club officieel de 
twee nieuwe padelbanen en de 
multifunctionele playground. Op de 
padelbanen wordt padel gespeeld: je speelt 
met een racket een zachtere tennisbal over 

een net, waarbij rondom de baan wanden 
staan. De sport is minder blessuregevoelig en 
daardoor zeer geschikt voor ouderen. Op de 
multifunctionele playground kan onder meer 
worden gevolleybald, gekorfbald en 
gevoetbald, bijvoorbeeld door scholen uit de 

regio. Kortom, jong en oud kunnen hier 

voortaan op een laagdrempelige manier 
kennismaken met tal van sporten. 
 
Plaats: Surhuisterveen 
Website: www.tsotennis.nl 
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Scouting Beyloo Ter Horst 
 

Scouting 
Scouting Beyloo Ter Horst in Beilen bestaat al 
sinds 1967 en heeft 160 leden en 40 

vrijwilligers. De scoutinggroep is toegankelijk 
voor alle kinderen en jongeren, ook met een 
beperking of achterstand. Via een breed 
aanbod aan activiteiten leren zij bewust om 
te gaan met de natuur en met elkaar. 
Bovendien ondersteunt de vereniging diverse 
maatschappelijke activiteiten binnen de 

gemeente Midden-Drenthe. 

 

Nieuwbouw 
Door groei van het ledenaantal zijn de 

voorzieningen voor de oudste speltak De 
Stam (leeftijdsgroep 18-21 jaar) niet meer 
toereikend. Daarom heeft de vereniging het 
nieuwbouwproject ‘Drentse Schuur’ opgezet, 
waarbij een deel van de huidige gebouwen 
wordt vervangen. Als tegemoetkoming in de 
bouwkosten heeft de TVM foundation een 

bedrag gedoneerd. Het nieuwe gebouw, dat 
geïnspireerd is op de schuren in de regio, is 
bedoeld voor opslag van materiaal en als 
onderkomen van De Stam.  
 
Plaats: Beilen 

Website: www.beylooterhorst.nl 
 

Stichting Hertenkamp Surhuisterveen 
 

Attractie 
Het hertenkamp in Surhuisterveen is een 
attractie in het dorp waar veel bewoners met 
hun kinderen en kleinkinderen regelmatig een 
kijkje nemen. Behalve herten zijn er ook 
allerlei andere dieren te bewonderen, zoals 

kalkoenen, zwanen en een pauw. De 
vrijwilligers van de gelijknamige stichting 
zetten zich al jarenlang in om het 
hertenkamp te onderhouden.  
 
Voerhok 
Het voer voor de dieren werd altijd 

opgeslagen en voorbereid in een schuur op 
het hertenkampterrein. De stichting wilde 
graag een nieuw, ruimer hok en vroeg de 

TVM foundation om een bijdrage in de 
kosten. Deze stemde daarmee in en 

inmiddels is de nieuwbouw gerealiseerd met 
behulp van vele vrijwilligers. De nieuwe 
schuur doet voortaan dienst als opslag. Het 

oude hok is nu van de dieren, die het als 
onderkomen gebruiken. 
 

 
 
Plaats: Surhuisterveen 
Website:  

www.surhuisterveen.net/vereniging/stichting-
hertenkamp-surhuisterveen  
 

 
Dorpsbelang Nijemirdum 
 
Ouderen 
De duodorpen Nijemirdum en Sondel hebben 
een groeiende groep ouderen die minder 
zelfredzaam zijn. Daar komt bij dat er nog 

weinig sociale voorzieningen in de buurt zijn, 
waardoor ze minder mogelijkheden hebben 
om andere mensen te ontmoeten. Daarom 

wilden de dorpen graag samen een 
elektrische duofiets aanschaffen: een fiets 
waarop een oudere en een vrijwilliger samen 
een fietstocht kunnen maken. 

 
Duofiets 
Om de duofiets te kunnen bekostigen kreeg 
Dorpsbelang Nijemirdum een donatie van de 
TVM foundation. Samen met andere donaties 
en opbrengsten hadden de vrijwilligers in juli 

2019 het totaalbedrag bij elkaar en kon de 
duofiets zijn eerste rit maken. De fiets werd 
gekocht bij een fietszaak in de buurt, 
waardoor het onderhoud ook dicht bij huis 
kan worden gedaan. 
 
Plaats: Nijemirdum en Sondel 

Website: www.nijemirdum.nl/ 
verenigingen/dorpsbelang-nijemardum 
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Stichting LE50  
 

Historische tocht 
De LE50 in Lemmer is een visserman-aak uit 
1901 en heeft na jaren trouwe dienst een 

prominente ligplek in het centrum. Op 
diverse vrijdagmiddagen kunnen toeristen of 
inwoners opstappen voor een historisch 
vaartochtje over de Friese wateren. Ook kun 
je als groep het schip huren voor een dag of 
dagdeel. De gelijknamige stichting zorgt voor 
het onderhoud en de verhuur van de LE50. 

Zij wil dit cultureel erfgoed bewaren voor 
Lemmer. 
 
Motor en roer 
Na zeventig noeste arbeidsjaren was de 
motor van de LE50 aan revisie toe; diverse 

onderdelen moesten worden vervangen. Deze 

onderdelen waren niet meer te verkrijgen en 
moesten speciaal gemaakt worden. Ook bleek 
bij controle van het houten roer dat dit in 
slechte staat verkeerde; de stichting wilde 
een nieuw roer laten maken in de 
authentieke stijl van het huidige roer. De 

TVM foundation doneerde een bedrag, zodat 
de vrijwilligers van de stichting aan de slag 
konden met hun plannen. Inmiddels heeft de 
LE50 met een gereviseerde motor en een 
nieuw roer alweer meerdere malen het ruime 
sop gekozen. 
 

Plaats: Lemmer 
Website: www.le50.nl  
 

 

Stichting Anthidium 
 
Insectentuin 
In 2016 heeft een groep bewoners uit 
Ilpendam met succes een insectentuin in het 
dorp gerealiseerd: een stuk grond met een 

veelzijdigheid aan bloemen, planten en 
insecten, en zitplekken voor bezoekers. Alles 
met betrekking tot de tuin wordt sinds 2018 
geregeld door de stichting Anthidium.   
 
Natuurlessen 

De stichting had het plan opgevat om in 2019 
ook natuurlessen te geven aan de 
basisscholen in het dorp. Een van de 
vrijwilligers is namelijk docent Natuur- en 
Milieueducatie en gids bij het IVN (Instituut 

voor Natuureducatie). De TVM foundation gaf 
een donatie zodat de stichting de benodigde 

lesmaterialen kon aanschaffen. Sinds mei 
2019 zijn de lessen van start gegaan. 
Leerlingen krijgen onder meer uitleg over de 
insecten die het insectenhotel bewonen.  
 
Plaats: Ilpendam 
Website: www.anthidium.nl 

 

Stichting De Meule van Wassens 
 

Korenmolen 
De korenmolen in Zuidwolde is in 2018 
eigendom geworden van Stichting De Meule 
van Wassens. Doel is allereerst om de molen 
weer in volle glorie te laten draaien, zodat 

bezoekers kunnen kennismaken met de 

geschiedenis van de molen. Daarnaast wil de 
stichting de molen op langere termijn een 
herbestemming geven, zodat bijvoorbeeld 
onderhoud zelf te bekostigen is. Dat betekent 
dat de molen weer gaat functioneren als 
graanmolen, dat er streekproducten worden 
verkocht en dat er mensen kunnen werken 

met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
Ingang verruimen 
Eind 2018 startte de restauratie en inmiddels 
is de molen bijna weer in originele staat. Nog 
even en ook de wieken draaien weer om de 
functie van korenmolen op te pakken. 

Dankzij een donatie van de TVM foundation 
kon de stichting onder meer de ingang van 

de molen laten verruimen en de ingemetselde 
veldkeien laten verwijderen. Inmiddels ligt de 
eerste vracht tarwe klaar om gemalen te 
worden.  

 
Plaats: Zuidwolde (Drenthe) 
Website: www.demeulevanwassens.nl  
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Stichting Onderduikersmuseum De 
Duikelaar 

 
Belangrijke rol 
Het dorp Nieuwlande heeft een belangrijke rol 

gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Bewoners zorgden er in deze periode voor 
dat honderden joden, verzetsmensen en 
andere onderduikers uit handen bleven van 
de Duitsers; ze werden ondergebracht in 
Nieuwlande of omliggende dorpen. Stichting 
Onderduikersmuseum De Duikelaar heeft een 

museum opgezet om deze indrukwekkende 
geschiedenis te laten zien en door te geven 
aan de jongere generatie. 
 
Onderduikershuis 
De stichting wil graag laten zien hoe het was 

om als gezin in een woning samen te leven 

met onderduikers. Zij wil daarvoor in het 
museum een eenvoudig huis uit de Tweede 
Wereldoorlog nabouwen met een huiskamer, 
keuken, slaapkamer en zolder, ingericht met 
voorwerpen uit deze periode. De TVM 
foundation draagt de bouw van dit 

onderduikershuis een warm hart toe en 
willigde het verzoek om een donatie in. De 
stichting is inmiddels gestart met de bouw. 
 
Plaats: Nieuwlande 
Website: 
www.onderduikersmuseumnieuwlande.nl 

 

 
Stichting Dorpsambitiegroep Ottersum 

 

Senioren 
Het dorp Ottersum heeft zo’n 2000 inwoners. 
Om de leefbaarheid van het dorp en het 
welzijn van de inwoners te bevorderen is de 
Dorpsambitiegroep Ottersum opgericht. De 
stichting heeft aangegeven dat het aantal 

senioren in het dorp de komende twintig jaar 
verdubbelt. Daarom richt zij zich extra op het 
vergroten van de vitaliteit en sociale 
contacten van deze groep. 
 
Duofiets 

Een van de manieren waarop 
Dorpsambitiegroep Ottersum de leefbaarheid 
in het dorp wil vergroten, is de aanschaf van 
een duofiets met trapondersteuning. Ouderen 
of minder mobiele bewoners kunnen dan 

samen met een vrijwilliger eropuit. Zij zijn zo 
meer in beweging en hebben meer contact 

met anderen. De TVM foundation doneerde 
een geldbedrag om het fietsplan te helpen 
realiseren.  
 
Plaats: Ottersum 
Website: www.dagottersum.nl 
 

 

Stichting Jeugdhuis De Boogaerd 
 

Scouting 
Stichting Jeugdhuis De Boogaerd heeft als 
doel om onderdak te bieden aan de 

scoutingvereniging in Uitgeest, zodat deze 
club allerlei jeugdactiviteiten en -
bijeenkomsten kan organiseren. De stichting 
stelt daarvoor haar terrein en gebouwen 
beschikbaar.  
 
Nieuwe schuur 

Op het terrein van de stichting stond een 
machineschuur en een oude opslagschuur 
voor scoutingmaterialen. Deze moesten 
worden afgebroken op last van de gemeente. 
De stichting wilde graag met vrijwilligers een 
nieuwe schuur bouwen met daarin een 

opslagruimte en een aparte ruimte waarin de 

machines veilig konden worden opgeborgen. 
De TVM foundation doneerde een geldbedrag 
om dit plan te realiseren. Begin oktober 2019 
werd de schuur feestelijk geopend. 
 
Plaats: Uitgeest 

Website: www.scouting-uitgeest.nl  
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Stichting Fietscrossbaan 
Steenbergerpark 

 
Omwonenden 
Wat doe je als moeder van een zoon die 

graag crosst op een BMX-fiets? Maria Benten 
uit Hoogeveen besloot te onderzoeken of er 
een fietscrossbaan gerealiseerd kon worden 
in het park waaraan ze woonde. Toen er veel 
animo bleek te zijn, richtte ze met een aantal 
omwonenden de Stichting Fietscrossbaan 
Steenbergerpark op. 

 
Uitdagend parcours 
De fietscrossbaan in het Steenbergerpark 
moet een plek worden om te bewegen, te 
recreëren en te ontmoeten, aldus de 
stichting. De baan, bedoeld voor kinderen en 

jongeren tussen de 4 en 16 jaar, krijgt een 

uitdagend parcours met hoogteverschillen en 
bochten. Mede dankzij de donatie van de TVM 
foundation heeft de stichting inmiddels het 
benodigde geld bij elkaar. Het is de bedoeling 
dat de baan in de loop van 2020 open kan. 
 

Plaats: Hoogeveen 
Website: www.facebook.com/ 
crossbaansteenbergerpark 
 

 
Stichting Monumenten Bunschoten 
 
Erfgoederen 
Stichting Monumenten Bunschoten is opge-
richt in 2001. Zij is in het leven geroepen om 

de cultuurhistorische erfgoederen in tweeling-

dorp Bunschoten-Spakenburg in stand te 
houden. Daarnaast wil zij bijdragen aan de 
sfeer en het leefklimaat van het dorp, en het 
stedelijk en landschappelijk schoon 
bevorderen. De stichting is sinds kort 
eigenaar van het pand aan de Kerkstraat in 

Spakenburg. Dit pand uit 1841, beter bekend 
als ‘de Ouwe Sjoòl’, is waarschijnlijk het 
oudste gebouw van het dorp.  
 
De Ouwe Sjoòl 
De stichting heeft een plan opgesteld om de 

Ouwe Sjoòl te restaureren, zodat het 
gemeentelijk monument behouden blijft voor 
Bunschoten-Spakenburg. Eenmaal 
gerestaureerd krijgt het pand een sociale en 
culturele functie. In het gebouw wordt de 

bibliotheek gevestigd en een organisatie die 
dagbesteding biedt aan mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. De TVM 
foundation droeg de plannen een warm hart 
toe en schonk de stichting een donatie. Het is 
de bedoeling om in de loop van 2020 te 
starten met de renovatiewerkzaamheden. 
 
Plaats: Bunschoten-Spakenburg 

Website: www.monumentenbunschoten.nl 

Tennisclub Annen 
 

Ontmoetingsplaats 
TC Annen is in 1970 opgericht en heeft zo’n 
225 leden. De tennisclub in Annen is een 

ontmoetingsplaats voor iedereen, jong en 
oud, die wil (competitie)tennissen. Op het 
park van de vereniging zijn vier 
buitengravelbanen en clubhuis Het Theehoes. 
 
Verbouwing 
De kleedruimtes, het sanitair en de 

dakconstructie van het clubhuis waren 
dringend aan renovatie toe. De club zette dan 
ook de schouders eronder om deze 
noodzakelijke verbeteringen door te voeren. 
Zoveel mogelijk door inzet van de leden, en 
daar waar nodig door professionals. TC 

Annen kreeg van de TVM foundation een 

bijdrage in de kosten om hun plannen te 
realiseren.  
 
Plaats: Annen 
Website: www.tc-annen.nl  
 

 
EHBO-vereniging Volkel Odiliapeel 
 

Volkel Hartveilig 
In Volkel hangen op achttien plaatsen 
Automatische Externe Defibrillatoren (AED's). 
Deze kunnen het hartritme weer herstellen 
bij een hartstilstand door het geven van een 
elektrische schok. Volkel Hartveilig, 
onderdeel van de EHBO-vereniging Volkel 

Odiliapeel, regelt in het dorp alles rondom de 

AED's: onderhoud, vervanging, en cursussen 
voor de burgerhulpverleners.  
 
Nieuwe AED’s 
In 2007 hebben diverse sponsoren en 
ondernemers geld bijeen gebracht om de 

AED’s te financieren. Omdat deze apparaten 
inmiddels aan vervanging toe waren, besloot 
Volkel Hartveilig geld in te zamelen voor 
nieuwe exemplaren. De TVM foundation 
doneerde ook een geldbedrag en op zaterdag 
28 december 2019 was het zover: Volkel 

heeft weer nieuwe AED’s. 
 
Plaats: Volkel 
Website: www.volkelhartveilig.nl 
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Stichting GoClean de Liemers 
 

Zwerfafval 
De landelijke stichting GoClean is 2,5 jaar 
geleden als burgerinitiatief gestart met het 

opruimen van zwerfafval. Al snel 
concludeerden de initiatiefnemers dat alleen 
opruimen (symptoombestrijding) niet genoeg 
was. Daarom begon de stichting met 
dataverzameling via het project Zicht op 
Zwerfafval. De vrijwilligers maken daarbij een 
foto en zetten onder meer de hoeveelheid en 

vindplaats in een app. Met behulp van deze 
gegevens komt er meer inzicht in zwerfafval 
en willen zij meer bewustwording creëren bij 
overheid, producenten, ondernemers en 
burgers. Het uiteindelijke doel: samen 
maatregelen bedenken om de hoeveelheid 

zwerfval terug te dringen (bronbestrijding). 

 
Hulpmiddelen 
Voor het project Zicht op Zwerfafval heeft 
GoClean extra hulpmiddelen nodig voor haar 
vrijwilligers. Bijvoorbeeld speciale data-
grijpers die een telefoonhouder hebben, 

zodat het afval in één beweging opgeraapt en 
gefotografeerd kan worden. Ook wil zij graag 
een afvalverzamelwagen voor moeilijk 
begaanbaar gebied. Om deze hulpmiddelen 
aan te schaffen vroeg zij een bijdrage aan de 
TVM foundation, die deze van harte toezegde.  
 

Plaats: Groessen 
Website: www.gocleandeliemers.nl 
 

 

Tennisclub Westerbork 
 
TCW 
Tennisclub Westerbork, oftewel TCW, is in 
1978 opgericht en heeft zo’n 225 leden. De 
Drentse club beschikt over een eigen 

tennispark met 5 grote tennisbanen, 2 
minibanen en een gezellig clubhuis. Meer dan 
40 vrijwilligers, verdeeld over verschillende 
commissies, zorgen voor het reilen en zeilen 
binnen de club. Daarnaast zijn er veel actieve 
leden die meehelpen. 

 
Verbouwingsplannen 
TCW wil graag de nodige verbeteringen 
aanbrengen in het clubhuis, zoals 
asbestsanering van het dak en het 

verbeteren van de toiletvoorzieningen. Bij 
deze verbouwingsplannen wil zij ook graag 

meteen een verduurzamingsslag maken op 
het park, onder meer door plaatsing van 
zonnepanelen en een warmtepomp. De TVM 
foundation doneerde een bedrag om te 
helpen bij de realisatie van de plannen.  
 
Plaats: Westerbork 

Website: www.tcwesterbork.nl 

Stichting Zeilen Zonder Beperking 
 

Wedstrijdboot 
Voor mensen met een beperking is een goede 
aangepaste wedstrijdzeilboot vaak simpelweg 

te duur. Inmiddels is er voor hen een 
betaalbare snelle wedstrijdboot ontworpen: 
de SV14. Koninklijke Watersport Vereniging 
Frisia uit Grou wil van dit type graag vijf 
boten aanschaffen, inclusief wegtrailer. Om 
dit financieel en organisatorisch voor elkaar 
te krijgen, richtte de vereniging de Stichting 

Zeilen Zonder Beperking op. 
 
Vanuit hele land 
De TVM foundation kreeg een aanvraag voor 
een donatie en willigde deze van harte in. 
Stichting Zeilen Zonder Beperking was 

hiermee weer een stap dichter bij aanschaf 

van de speciale zeilboten. Het doel is om de 
boten in 2021 beschikbaar te stellen aan 
mensen met een beperking die graag willen 
wedstrijdzeilen. Deze zeilers, vanuit het hele 
land, kunnen in Grou meedoen aan regionale 
trainingen, die worden gegeven door ervaren 

wedstrijdzeilers. 
 
Plaats: Grou 
Website: www.zzbgrou.nl 
 

 
Ouderraad IKC De Horst 
 
Buurtplein 
IKC De Horst is een basisschool in de Wijk. 

De school wil het schoolplein aantrekkelijker 

maken, zowel voor de eigen leerlingen als 
voor de buurt. Het plein is namelijk ook 
buiten schooltijden een geliefde ontmoetings- 
en speelplek voor de jeugd. Nadat het plein is 
vernieuwd, wil de school ook activiteiten 
stimuleren waardoor jong en oud het plein 

gebruiken. Zo ontstaat er een echt 
buurtplein. 
 
Schommels 
Om van het schoolplein een aantrekkelijk 
buurtplein te maken heeft de ouderraad van 

IKC De Horst een meerjarenplan opgesteld. 
Bovenaan het verlanglijstje stonden nieuwe 
schommels. Mede door de donatie van de 
TVM foundation konden deze aangeschaft 
worden. Het plein wordt de komende jaren 

verder omgetoverd tot een speel- en 
ontmoetingsplek die duurzaam, veilig en 

leerzaam is.  
 
Plaats: de Wijk 
Website: www.ikcdehorst.nl 
 
 
  

http://www.gocleandeliemers.nl/
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Stichting De Vinkelse Molen 
 

De Zwaan 
Stichting de Vinkelse Molen is in 2010 
opgericht om de molen De Zwaan in Vinkel te 

herbouwen. De stichting wil hiermee het 
cultureel erfgoed weer terugbrengen in het 
dorpsgezicht. Als de korenmolen straks weer 
als vanouds functioneert neemt zij ook een 
maatschappelijke functie in door (educatieve) 
activiteiten te organiseren voor jong en oud. 
 

Draagvlak 
De Zwaan werd in 1964 gesloopt, waarbij 
alleen vijf van de zes muren bleven staan. De 
weg naar een herbouwde en werkende molen 
is dus niet eenvoudig. Aan draagvlak bij 
bewoners en de gemeente geen gebrek, de 

uitdaging zit ‘m in de financiën. Vanwege de 

mooie en goed opgezette plannen, met maar 
liefst 130 vrijwilligers, besloot ook de TVM 
foundation een geldbedrag te schenken. Het 
doel is om de molen op 1 september 2020 
weer in gebruik te nemen. 
 

Plaats: Vinkel 
Website: www.vinkelsemolen.nl 

 

    
 

 
 

 
 

Stichting Special Forces 
 

Sporten en bewegen 
Special Forces is een stichting in de regio 
Zaanstreek-Waterland die als doel heeft om 

sporten en bewegen voor mensen met een 
beperking mogelijk te maken. Daarbij wordt 
sport als middel ingezet om de zelfredzaam-
heid en (arbeids)participatie van deelnemers 
te vergroten. De stichting organiseert het 
sporten zoveel mogelijk binnen de reguliere 
sportverenigingen en zet zich in voor een 

aangepaste omgeving waar nodig. 
 
De Wherevogels 
Bij voetbalvereniging De Wherevogels in 
Purmerend trainen op dit moment dertig 
mensen met een beperking. Er zijn twee 

Special Forces-elftallen, maar ook een groep 

senioren die walking football speelt: voetbal 
waarbij je niet mag rennen. Voor deze 
groepen wil de club graag een eigen kleed-
kamer realiseren, liefst ook met hulpmid-
delen. Daarbij kan gedacht worden aan 
beugels langs de muur, antislipmatten en een 

muurscherm waarop dove spelers de spe-
luitleg kunnen volgen. De TVM foundation gaf 
een donatie als bijdrage in de verbouwings-
kosten. Begin 2020 is de nieuwe kleedkamer 
in gebruik genomen. 
 
Plaats: Purmerend 

Websites: www.specialforces-purmerend.nl 
en www.wherevogels.nl/267/special-forces 
 

 

Koningskerk Rotterdam 
 
Actief in de wijk 
De Koningskerk in Rotterdam is de gemeente 
van de Protestantse Kerk Nederland in de 
wijk Feijenoord. Het kerkgebouw wordt 

gebruikt voor erediensten en activiteiten als 
Bijbelstudie en thema-avonden. Daarnaast is 
de kerk zeer actief in de wijk, waarbij het 
gebouw ook een centrale rol vervuld. De kerk 
verzorgt bijvoorbeeld een wekelijkse 
maaltijd, en mensen kunnen er terecht bij de 

voedselbank en schuldhulpverlening.  
 
Keuken en ontmoetingsruimte 
Het gebouw van de Koningskerk is inmiddels 
ruim 30 jaar oud en de eisen aan het gebouw 

veranderen. In 2014 en 2015 is er al een 
verbouwing geweest. De kerk wil nu ook nog 

graag haar keuken en de ontmoetingsruimte 
verbouwen. Met de donatie van de TVM 
foundation is de kerk weer een stap dichter 
bij het realiseren van haar 
verbouwingswensen. 
 
Plaats: Rotterdam 

Website: www.koningskerk.org
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In 2019 werden ook cheques uitgereikt aan projecten die al eerder een 

donatie toegezegd kregen:
 

Nieuwe dameskleedkamers bij VV Dwingeloo

 
De korenmolen Vogelzicht in Kuitaart kan 

geschilderd worden

 

 
 

Stichting Fiets- en Voetveer Arcen-Lottum 

kan nu ook rondvaartochten over de Maas 

aanbieden 

 
 

 

Speeltuin De Knoot in Milsbeek is opgeknapt 

 

 

Een nieuwe duofiets voor KBO Heesch 

 
 

MFC It Joo in Oudega kan een nieuwe 
verwarmingsinstallatie aanschaffen

 
 

4. 
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