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VAN DE VOORZITTER 
 

 

 

Hoogeveen, 21 mei 2021 

 
Al vanaf 2013 draagt de TVM foundation bij aan een duurzame verbetering van de 

maatschappelijke, sociaal economische omgeving in Nederland. Ook in 2020 konden 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.  

 

De coronapandemie heeft iedereen voor nieuwe uitdagingen gesteld 
Het jaar 2020 was een jaar van verandering waarin creativiteit, flexibiliteit, samenwerking en 
vertrouwen werd gevraagd van mens en bedrijf. Dat geldt voor Coöperatie TVM, haar leden, maar 

ook voor de vele vrijwilligersorganisaties binnen Nederland. Toch hebben we ook dit jaar een 

bijdrage kunnen leveren aan diverse initiatieven. 
  
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 2020 hebben wij ondanks de coronacrisis  

15 aanvragen een toezegging kunnen doen. 

 

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 Nederland een beetje mooier te maken. Ook in 2021 verwachten 

we met de TVM foundation weer mooie 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 2020 

 

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 2020 konden maar liefst 15 initiatieven rekenen 

op financiële ondersteuning van in totaal € 54.500.  

 

Per 31 december 2020 bedraagt het positieve saldo 

bij de ING Bank NV € 631.755  

(31 december 2019 € 608.855).  
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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.  

 

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 in 2021) 

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  

 

 

 

Nico Stam - bestuurslid TVM foundation namens Leden Beroepsvaart 

(Aftredend in 2024) 

 

Eigenaar motorvrachtschip Zeldenrust te Ouderkerk aan den IJssel 

Voorzitter Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling Ouderkerk 

Lid TVM ledenraad 

 

 

 

Jan Boudesteijn - bestuurslid TVM foundation namens Leden Logistiek en 

Transport 

(Bestuurslid tot 31-12-2020) 

 

Directeur van Boudesteijn Groep in Beverwijk 

Programmamanager GreenBiz 

 

 

 

Alex van der Slot - bestuurslid TVM foundation namens Leden Logistiek en 

Transport 

(Bestuurslid vanaf 01-01-2021) 

 

Directeur van Koninklijke Van der Slot Transport in Noordwijkerhout 

Lid TVM ledenraad 

 

  



Jaarverslag 2020 TVM foundation  8 
 

1.5 Bestuursvergaderingen  

In 2020 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.  

3 leden van het bestuur waren in 2020 aftredend. Nico Stam heeft zijn zittingstermijn als lid vanuit 

de binnenvaart verlengd met 4 jaar. Dirk Jan Klein Essink heeft zijn zittingstermijn met 1 jaar 

verlengd, hiermee komt de spreiding in de bestuursperiode in evenwicht. In 2021 zal zijn 

vervanger Hendrik de Jonge (manager scheepvaart bij TVM alvast aanwezig zijn bij de 

bestuursvergaderingen. Jan Boudesteijn heeft in 2020 afscheid genomen als bestuurslid van de 

TVM foundation. Alex van der Slot, directeur van Koninklijke Van der Slot Transport in 

Noordwijkerhout en lid van de TVM ledenraad volgt hem per 1 januari 2021 op. 

Andere onderwerpen die in 2020 door het bestuur werden behandeld waren o.a. de communicatie- 

en promotiemogelijkheden, de jaarcijfers van het afgelopen jaar en de begroting voor 2021.  

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 2020 

 
BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

Na verwerking van het saldo van de Staat van baten en lasten over 2020 
    (bedragen in €) 
____________________________________________________________________________ 
   
  31 december 2020 31 december 2019 
 
 

ACTIVA 
 
 
Vorderingen 
Te ontvangen interest   -  189
   
Liquide middelen   631.755  608.855 

    ________   ________  
   

Totaal activa   631.755  609.044 
    ======   ======  
 
 

 
 
PASSIVA 
 
 
Eigen vermogen  
Garantievermogen   500.000  500.000 

Bestemmingsreserve  70.855  43.144 
   ________  ________ 
    570.855  543.144 
 
Kortlopende schulden  
Donaties  58.750  63.750 

Coöperatie TVM U.A.  2.000  - 

Overige schulden  -  2.150 
Te betalen interest  150  - 
   ________   ________ 
    60.900  65.900 
    ________   ________ 
     

Totaal passiva   631.755  609.044 
    ======  ======  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

 
    (bedragen in €) 
____________________________________________________________________________ 
 
    2020  2019 
 
 

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

   ________    ________   
    100.000 100.000

    ________ ________
      
Totaal baten   100.000  100.189 
  

      
 
LASTEN 
 
Administratiekosten  -2.000  -2.000 
Algemene kosten  -11.758  -10.803 
Kosten promotie  -4.030  -5.834 

Donaties  -54.500  -91.750 
   ________    ________   
Totaal lasten   -72.228 -110.387 
    ________  ________ 
 
Saldo van de Staat van baten en lasten    27.712  -10.198 

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

 
 
Dit saldo wordt als volgt verdeeld: 
Mutatie garantievermogen  -  - 
Mutatie bestemmingsreserve  27.712  -10.198  
   ________   ________  

    27.712   -10.198 
    ======   ====== 
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2020 

 
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 sindsdien ontvangen jaarlijkse donaties vanuit Coöperatie TVM, onder aftrek van de door 

de Stichting gedane bijdragen aan derden en kosten. 

 

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 2020 

Liquide middelen 

Hieronder is opgenomen het onmiddellijk opeisbare saldo van een bankrekening. 

 

Staat van baten en lasten over 2020 

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

rekening brengt. 

 

Donaties 

De foundation heeft in 2020 besloten donaties toe te kennen van in totaal € 54.500. Hiervan is in 2020 

een bedrag van € 26.500 uitgekeerd. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Het Bestuur van Stichting TVM foundation 

 

 

Joop Atsma, voorzitter 

Dirk Jan Klein Essink, penningmeester 

Jolanda Metselaar - Vos, secretaris 

Nico Stam, bestuurslid namens de leden Beroepsvaart 
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BIJLAGEN : TOEGEKENDE DONATIES 2020 

 
 

VV BEW Vledder 

 

Blauw en Wit 

De volledige naam van VV BEW uit Vledder maakt meteen duidelijk wat de kleuren van het 

thuistenue zijn: Voetbalvereniging Blauw en Wit. De vereniging is officieel opgericht in 1951, maar 

al in 1932 werd de eerste aanzet gedaan toen een aantal jongens uit Vledder besloten om in 

verenigingsverband tegen andere clubs te voetballen. Inmiddels is de club al decennialang 

onmisbaar in de regio met voetbal voor alle leeftijdsgroepen, van de kleuters tot 60+. 

 

Ledverlichting 

Hoewel blauw en wit hun kleuren zijn, hadden de vrijwilligers van VV BEW in 2020 vooral groen 

voor ogen: zij wilden hun sportaccommodatie verduurzamen en de lichtinstallatie vervangen en 

uitbreiden door ledverlichting te plaatsen. De TVM foundation juicht verduurzaming toe en 

doneerde een bijdrage in de kosten. In de zomer van 2020 was het zover en werd de nieuwe 

verlichting geplaatst.  

 

Plaats: Vledder 

Website: www.vvbew.nl 

 

 

 

Echtener Stichting de Es 

 

Schaapskooi 

Echtener Stichting de Es is verantwoordelijk voor ’t Huus met de Belle in het Drentse dorp Echten. 

Deze karakteristieke voormalige schaapskooi aan de dorpsbrink is onder meer een informatiepunt 

voor toeristen, bijvoorbeeld over fiets- en wandelroutes. Ook krijgen kunstenaars en hobbyisten 

hier de kans om werk te exposeren en te verkopen. Er worden bovendien streekproducten verkocht 

en bezoekers kunnen er genieten van koffie, thee, frisdranken en biologisch ijs. 

 

Restyle 

’t Huus met de Belle bestaat inmiddels twintig jaar en Stichting de Es vindt het tijd voor een 

restyle. Dit is nodig om de functie van ’t Huus met de Belle in het dorp te behouden en daar waar 

mogelijk uit te breiden. De stichting heeft daartoe een uitgebreid plan opgesteld,  

 

 

waarin onder meer naar voren komt hoe de binnen- en buitenkant aantrekkelijker gemaakt kan 

worden voor bezoekers. De TVM foundation schonk een bedrag, zodat een deel van de plannen in 

2020 al gerealiseerd kon worden. 

 

Plaats: Echten 

Website: www.huusmetdebelle.nl 

 

  

http://www.vvbew.nl/
http://www.huusmetdebelle.nl/
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Stichting Stadsmosterdmolen De Vlijt 

 

Statige dame 

Daar waar drie grachten in een kom samenkomen staat mosterdmolen De Vlijt als een statige 

dame te waken over de scheepvaart in Meppel. Stichting Stadsmosterdmolen De Vlijt heeft zich 

sinds 2014 ingezet om de lege molen om te toveren tot een volwaardige, op de wind werkende 

mosterdmolen. Dit doel is voor het grootste deel al bereikt; de stichting streeft ernaar om in april 

2022 helemaal klaar te zijn met de herbouw. 

 

Veilige toegang 

De mosterdmolen trekt veel bezoekers, maar wat nog ontbrak was een veilige toegang. 

Geïnteresseerden lopen via een lange trap naar de molenstelling, waar ze voorheen langs de 

draaiende wieken moesten lopen om in de molen te komen. De stichting vond deze situatie te 

gevaarlijk. Dankzij een financiële bijdrage van de TVM foundation en andere donateurs kon zij een 

extra deur laten plaatsen in de molenromp vlak na de trap, zodat bezoekers voortaan veilig de 

molen van binnen kunnen bekijken.  

 

Plaats: Meppel 

Website: www.molendevlijtmeppel.nl  

 

 

 

Rolder Historisch Gezelschap 

 

Historie 

De Drentse gemeente Rolde bestond uit zestien dorpen toen in 1988 een gemeentelijke herindeling 

plaatsvond: Rolde ging op in de nieuwe gemeente Aa en Hunze. Het Rolder Historisch Gezelschap 

(RHG), opgericht in 1970, verzamelt en verspreidt historische informatie over deze voormalige 

gemeente Rolde. Dit doet de vereniging onder meer door het uitgeven van publicaties en het 

organiseren van (studie)bijeenkomsten, lezingen, excursies en tentoonstellingen.  

 

Straatnamenboek 

In 2020 bestond het RHG vijftig jaar en ter ere daarvan wilde zij een straatnamenboek van de 

oude gemeente Rolde uitbrengen. Veel straatnamen hebben namelijk een historische oorsprong, 

zoals Roodijk, De Ziel en Alterakker. RHG heeft over bijna tweehonderd straten informatie 

verzameld in het boek Van Amen tot Nooitgedacht. Mede dankzij de bijdrage van de TVM 

foundation kon het boek vorig jaar september worden uitgegeven. Het boek bevat ook een 

uitneembare fietsroute die langs alle zestien dorpen voert. 

 

Plaats: Rolde 

Website: www.rhg-rolde.nl 

 

 

  

http://www.molendevlijtmeppel.nl/
http://www.rhg-rolde.nl/
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Stichting Maaltijdvoorziening Gasselte 

 

Maaltijden 

Stichting Maaltijdvoorziening Gasselte bezorgt sinds 1988 maaltijden bij mensen die (tijdelijk) niet 

in staat zijn om voor zichzelf te koken. De stichting draait volledig op vrijwilligers die drie keer per 

week maaltijden rondbrengen in Gasselte, Kostvlies, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, 

Gieten en Gieterveen. De vrijwilligers vinden het sociale aspect erg belangrijk. Bezorgers hebben 

een signaalfunctie en maken een praatje met hun vaak oudere cliënten om te weten hoe het met 

ze gaat. 

 

Nieuwe bezorgauto 

De bezorgauto waarmee de maaltijden werden rondgebracht, was toe aan vervanging. De stichting 

had daarom het plan opgevat om een andere auto te kopen, een koelbox in te bouwen en 

belettering te plaatsen. De TVM foundation willigde het verzoek om een financiële bijdrage in. Eind 

augustus 2020 had de stichting het volledige bedrag bij elkaar; de vrijwilligers konden voortaan de 

maaltijden rondbrengen met een nieuwe bezorgauto. 

 

Plaats: Gasselte 

Website: www.maaltijdvoorzieninggasselte.nl  

 

 
  

http://www.maaltijdvoorzieninggasselte.nl/
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Voetbalvereniging HSC’21 

 

Seniorenochtend 

Voetbalvereniging HSC’21 uit Haaksbergen vindt het belangrijk om de maatschappelijke functie van 

haar clubgebouw te vergroten. Zo stelt zij nu bijvoorbeeld haar gebouw al ter beschikking aan 

dagopvang voor gehandicapten. Maar er is een nieuw plan: samen met ouderenwelzijnsorganisatie 

de Naoberpoort wil de club een wekelijkse ontmoetingsochtend voor ouderen organiseren. Als 

afsluiting gaan de ouderen samen koken en eten. Bij het bereiden van de maaltijd worden zij 

ondersteund door vrijwilligers van zowel de Noaberpoort als HSC’21. 

 

Nieuwe keuken 

Om gezamenlijk koken mogelijk te maken moest de keuken van HSC’21 worden vernieuwd. Een 

deel van de inventaris was bijvoorbeeld sterk verouderd en niet duurzaam, en de wanden en vloer 

voldeden niet aan de hygiëne-eisen. HSC’21 stelde daarom een verbeterplan voor de keuken op. 

Ook met de gedachte dat het clubgebouw door deze vernieuwingen geschikter wordt voor andere 

doelgroepen. Het verzoek om een bijdrage in de renovatiekosten werd door de TVM foundation 

ingewilligd. De vrijwilligers zijn inmiddels aan de slag, met als doel om in de zomer van 2021 een 

prachtige keuken ter beschikking te hebben. 

 

Plaats: Haaksbergen 

Website: www.hsc21.nl 

 

 

 

Stichting Wijkraad Skoatterwâld 

 

Belangen 

Skoatterwâld is een jonge wijk in Heerenveen, die 1.485 huishoudens en 4.305 inwoners telt 

(peildatum 1 januari 2019). De belangen van de wijk worden behartigd door Stichting Wijkraad 

Skoatterwâld met een zevenkoppig bestuur. De belangenbehartiging heeft zowel betrekking op de 

bewoners, inrichting en onderhoud als op zaken die indirect met de wijk te maken hebben. 

 

Defibrillators 

De wijkraad wil in Skoatterwâld zes AED’s (Automatische Externe Defibrillators) plaatsen en een 

aantal bewoners laten opleiden zodat zij kunnen reanimeren en de AED’s kunnen bedienen. De 

raad vindt dit van groot belang, omdat bij een hartstilstand de overlevingskans van het slachtoffer 

het grootst is als mensen binnen zes minuten 112 bellen, starten met reanimeren en een AED 

aansluiten. Mede dankzij de donatie van de TVM foundation kan de wijkraad haar wens op korte 

termijn in vervulling laten gaan.  

 

Plaats: Heerenveen 

Website: www.skoatterwald.nl 

 

 

  

http://www.hsc21.nl/
http://www.skoatterwald.nl/
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Stichting Showband Doe Maar 

 

Professioneel 

Showband Doe Maar uit Ermelo is een professionele showband met zestig leden die een 

verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking hebben. Ze hebben een eigen taptoe-show en 

houden voorstellingen. De gelijknamige stichting richt zich enerzijds op de bewoners van zorgpark 

’s Heeren Loo, die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Anderzijds probeert zij 

mensen van buiten het zorgpark te betrekken bij gezamenlijke activiteiten. Bijvoorbeeld door een 

school, vereniging of club te betrekken bij de organisatie van de voorstelling. 

 

Gepersonaliseerd 

De leden van Doe Maar hebben hun eigen gepersonaliseerde poloshirts en fleecetruien. Die 

personalisering van de kleding is erg belangrijk voor hen. Doordat zij herkenbaar zijn tijdens 

uitvoeringen en voorstellingen, maken bezoekers namelijk sneller contact. De kleding was echter 

versleten. De TVM foundation zag het maatschappelijk belang en zegde een donatie toe om de 

nieuwe kleding mede mogelijk te maken.  

 

Plaats: Ermelo 

Website: www.showbanddoemaar.nl  

 

 

 

TC De Weide 

 

Tennis en padel 

TC De Weide uit Hoogeveen is een sportieve en actieve tennis- en padelvereniging met zo’n 

vierhonderd leden. Op haar sportpark in de wijk De Weide zijn negen tennisbanen en twee 

padelbanen waar leden volop kunnen sporten. Dit gebeurt zowel recreatief als competitief.  

 

Verlichting 

Het sportpark bestaat al vijfentwintig jaar en dit brengt met zich mee dat de tennisbanen en de 

baanverlichting aan vervanging toe zijn. Als eerste stap wil TC De Weide de verouderde en 

energieverslindende lichtinstallatie vervangen door ledverlichting. Deze verlichting is niet alleen 

duurzamer, maar geeft ook minder lichtoverlast voor omwonenden. Als tegemoetkoming in de 

vervangingskosten zegde de TVM foundation een bedrag toe. De nieuwe lichtmasten staan er 

inmiddels en de club is dik tevreden! 

 

Plaats: Hoogeveen 

Website: www.tcdeweide.nl 

 

 

  

http://www.showbanddoemaar.nl/
http://www.tcdeweide.nl/
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Stichting Vrienden van de Dorpskerk 

 

Multifunctioneel 

De dorpskerk van Wijk aan Zee is letterlijk en figuurlijk het middelpunt van het dorp. De Stichting 

Vrienden van de Dorpskerk zet zich in voor het in standhouden, verbeteren en multifunctioneel 

maken van deze historische kerk. Naast de kerkdiensten van de protestantse gemeente en 

oecumenische diensten met de lokale rooms-katholieke parochie, vinden er allerlei bijeenkomsten 

in het gebouw plaats. Vaak is er een link met het sociaal-cultureel leven in het dorp: er zijn 

concerten, bijeenkomsten en repetities van culturele gezelschappen.  

 

Kaarsen 

Een grote wens van de stichting was om de 104 kaarsen van de 18e-eeuwse kroon- en 

wandluchters in de kerk, te vervangen door elektrische kaarsen. De TVM foundation schonk een 

financiële bijdrage om deze wens in vervulling te laten gaan. Inmiddels prijken er in de kerk 104 

elektrische kaarsen, naar grote tevredenheid van de stichting. Voorzitter en penningmeester Marcel 

Lindeman: “De mensen vonden het meteen prachtig. Voorheen brandden we de kaarsen alleen in 

de kerstnacht, maar nu doen we ze aan bij elke gebeurtenis.” 

 

Plaats: Wijk aan Zee 

Website: www.vriendendorpskerkwaz.nl 

 

 

 

SC Lutten 

 

De Kei 

Voetbalvereniging SC Lutten is opgericht op 11 mei 1959. De club komt met vijf seniorenteams uit 

in de KNVB-competitie districten Noord en Oost. SC Lutten en VV EMMS, de voetvalvereniging uit 

Slagharen, maken samen gebruik van sportpark De Kei. Beide clubs werken ook samen. Zo is er 

een gecombineerd damesteam en de gezamenlijke jeugd voetbalt in JCE: Jeugd Combinatie SC 

Lutten en VV EMMS. 

 

Ledverlichting 

Sportpark De Kei is aan verduurzaming toe en de aanschaf van ledverlichting is daar onderdeel 

van. SC Lutten werkt hierbij wederom samen met VV EMMS. Met de aanschaf van ledverlichting 

willen de clubs het elektriciteitsverbruik fors naar beneden brengen en de lichtkwaliteit op de 

velden vergroten. De TVM foundation droeg met een donatie bij in de kosten, zodat de nieuwe 

verlichting hopelijk nog in 2021 kan worden aangeschaft. 

 

Plaats: Lutten 

Website: www.sclutten.nl 

 

 

  

http://www.vriendendorpskerkwaz.nl/
http://www.sclutten.nl/
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Stichting De Lantearne 

 

Ontmoetingsplek 

Zalencentrum De Lantearne in het Friese Surhuisterveen is een ontmoetingsplek voor jong en oud 

uit de regio. De verschillende zalen bieden plek voor tal van activiteiten, zoals vergaderingen, 

concerten en andere bijeenkomsten. De gelijknamige stichting die het zalencentrum exploiteert, 

heeft geen winstoogmerk en maakt voor een belangrijk deel gebruik van vrijwilligers.  

 

Verbouwing 

De Lantearne wil graag een verbreding van de activiteiten realiseren voor de regio. Daarvoor wordt 

het complex en het interieur gemoderniseerd en de capaciteit vergroot. Ook wil de stichting 

investeren in verduurzaming van de accommodatie. De TVM foundation waardeert deze ambities 

en schonk een bijdrage in de totale kosten. Inmiddels heeft De Lantearne een grote verbouwing 

achter de rug; maart 2021 heropende zij haar deuren.  

 

Plaats: Surhuisterveen 

Website: www.delantearne.nl  

 

 

 
 

  

http://www.delantearne.nl/
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Stichting Vaarwens 

 

Zorgeloze dag 

Stichting Vaarwens uit Naarden bezorgt ongeneeslijk zieke mensen een zorgeloze dag met hun 

naasten op het water. Een vaardag wordt volledig en kosteloos voor de gasten geregeld. Daarbij 

behoort onder meer de gehele organisatie, eventueel ambulancetransport en verpleging, catering, 

de onkosten voor het inzetten van het schip, enzovoort. 

 

Aanhanger 

De stichting wil graag een aanhanger met uitgifteluik aanschaffen. Hiermee kan ze overal in het 

land evenementen, beurzen en havendagen bezoeken om zo de stichting te promoten en donaties 

te krijgen. Om deze wens in vervulling te laten gaan, deed de TVM foundation een schenking. Door 

deze en andere financiële bijdragen rijdt Stichting Vaarwens inmiddels met een prachtige 

aanhanger door het land.  

 

Plaats: Naarden 

Website: www.vaarwens.nl  

 

 

Tennis- en Padelvereniging De Krekel 

 

Zeer actief 

Tennis- en Padelvereniging De Krekel is een zeer actieve tennis- en padelclub in het Noord-

Brabantse Mariaheide. De club bestaat uit zo’n negenhonderd leden waarvan honderd jeugdleden. 

Met één lidmaatschap kunnen deze leden gebruikmaken van zowel de twaalf tennisbanen (buiten 

en binnen) als de acht padelbanen. Op het gelijknamige sportpark staat het Paviljoen waar leden 

elkaar treffen voor een drankje en een hapje. 

 

Toegang rolstoel 

Rolstoeltennissers kunnen bij De Krekel lessen volgen en meedoen aan toernooien. Om het 

Paviljoen te kunnen betreden moesten de spelers tot nu toe echter eerst hun rolstoel demonteren. 

Mede dankzij een donatie van de TVM foundation kon de vereniging de toegangsdeuren laten 

vervangen door automatische dubbele deuren. 

 

Plaats: Mariaheide 

Website: www.tennisparkdekrekel.nl 

 

 

Jeu de Boules Club Le Jeteur 

 

Bloeiende club 

Jeu de Boules Club Le Jeteur, opgericht in 1996, is een bloeiende club in Schaijk. Waren er in het 

begin zo’n 20 leden, inmiddels zijn er ruim 130 mensen die hier jeu de boules met elkaar spelen, in 

vrije tijd of in competitieverband. Het doel is om ouderen te laten sporten en sociale contacten te 

laten onderhouden. De club heeft gezelligheid dan ook hoog in het vaandel staan.  

 

Traplift 

Inmiddels heeft Le Jeteur een prachtig complex met meerdere banen en een verenigingsgebouw. 

Nadeel is dat leden die slecht ter been zijn niet op de bovenverdieping kunnen komen. Mede 

dankzij een financiële bijdrage van de TVM foundation was de club in staat om een traplift te laten 

plaatsen, zodat alle leden weer kunnen gaan en staan waar ze willen. 

 

Plaats: Schaijk 

Website: www.lejeteur.nl  

 

http://www.vaarwens.nl/
http://www.tennisparkdekrekel.nl/
http://www.lejeteur.nl/
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