
Jaarverslag 2017 TVM foundation  1 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2017 
 
 

 
  

 

 



Jaarverslag 2017 TVM foundation  2 
 

  

 

 

 

 



Jaarverslag 2017 TVM foundation  3 
 

 
 
 
 

Hoogeveen, 23 mei 2018 

 

 

 

Als stichtingsbestuur kijken we terug op een goed 2017. Op 6 december 2017 bestond de TVM 

foundation vijf jaar. Aanleiding voor de oprichting destijds in 2012 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 TVM 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 een aantal 

communicatiecampagnes met promotiemomenten die we hebben georganiseerd. Dat zien we terug 

in de projectaanvragen die het bestuur ontvangt, waarbij diverse verenigingen en stichtingen in 

heel Nederland een beroep doen op de TVM foundation. 

 

In 2017 konden maar liefst 34 initiatieven rekenen op financiële ondersteuning van in totaal  

€ 99.500. In 2016 werden 23 initiatieven gehonoreerd.   

 

Prachtige projecten passeerden in 2017 weer de revue. Een aantal is inmiddels gerealiseerd, 

andere projecten zijn nog volop in ontwikkeling.  

 

Het is mooi om te zien dat de TVM foundation, samen met de leden van TVM als ook de 

medewerkers, verenigingen en stichtingen helpt hun dromen waar te maken. Ook in 2018 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Voorwoord 
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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.  

 

Een lidmaatschap van Coöperatie TVM U.A. is voorbehouden aan zakelijke verzekerden van TVM:  

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

of indirect (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. Een donatie bedraagt maximaal € 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 2017 konden maar liefst 34 initiatieven rekenen op financiële ondersteuning van in totaal  

€ 99.500.  

 

Per 31 december 2017 bedraagt het positieve saldo bij de ING Bank NV € 675.180 (31 december 

2016 € 671.246).  

 

1.4 Samenstelling bestuur 

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

afkomstig uit de transportsector en de beroepsvaart) en twee bestuursleden werkzaam bij 

Coöperatie TVM U.A. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

 

1. VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER  

    HET BOEKJAAR 2017 
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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. 

 
 

 

 

 

Annetta de Vries-Tabak, secretaris TVM foundation 

(aftredend en niet herkiesbaar) 

 

Manager communicatie en marketing bij Coöperatie TVM U.A. 

Lid Ledenraad bij Supermarktketen Coop Nederland U.A.  

 

 

 

 

 

 

 

Jan Boudesteijn, bestuurslid TVM foundation namens Leden Logistiek en Transport 

(aftredend en herkiesbaar in 2020) 

 

Directeur van Boudesteijn Groep in Beverwijk 

Programma manager Techport 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017 heeft het bestuur twee keer vergaderd. Daarbij worden o.a. de binnengekomen aanvragen 

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

ingediende aanvragen wordt ongeveer 50% door het Bestuur toegewezen.  

Projectaanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen die de TVM foundation stelt, ontvangen 

geen financiële donatie.. 

 

Andere onderwerpen die in 2017 door het bestuur werden behandeld, waren o.a. het beleidsplan 

TVM foundation 2017 – 2020, het rooster van aftreden, een communicatie- en promotieplan, de 

jaarcijfers van het afgelopen jaar en de begroting voor 2018. 

 

Verder zijn door het dagelijks bestuur in 2017 voorbereidingen getroffen om als Stichting te 

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

wordt.  

 

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 worden verstuurd, via het intranet van TVM waarmee medewerkers worden bereikt en via 

campagnes op social media (LinkedIn, Twitter en Facebook). 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
Na verwerking van het saldo van de Staat van baten en lasten over 2017 
     (bedragen in €) 
____________________________________________________________________________ 
   

  31 december 2017 31 december 2016 
 
 
ACTIVA 
 
 

Vorderingen 

Te ontvangen interest   609  2.225 
   
Liquide middelen   675.180  671.246  
    ________   ________  
   
Totaal activa   675.789  673.471 

    ======   ======  
 
 
 
 
PASSIVA 
 

 
Eigen vermogen  
Garantievermogen   500.000  500.000 
Bestemmingsreserve  59.170  78.672 

   ________  ________ 
    559.170  578.672 

 
Kortlopende schulden  
Donaties  105.300  87.750 
Coöperatie TVM U.A.  6.949  4.949 
Overige schulden  4.370  2.100 
   ________   ________ 
    116.619  94.799 

    ________   ________ 
     
Totaal passiva   675.789  673.471 
    ======  ======  

2. JAARREKENING 2017 

 



Jaarverslag 2017 TVM foundation  9 
 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 
 
    (bedragen in €) 
____________________________________________________________________________ 

 
    2017  2016 
 
 
 
BATEN 
 

Interest   610   2.225 
   
Bijdrage Coöperatie TVM U.A.  100.000  100.000 
Bijdrage derden  -  - 
   ________    ________   
    100.000 100.000

    ________ ________

      
Totaal baten   100.610  102.225 
       
 
LASTEN 
 

Administratiekosten  -2.000  -2.000 
Algemene kosten  -18.612  -15.505 
Kosten promotie  -  - 
Donaties  -99.500  -72.250 
   ________    ________   
Totaal lasten   -120.112 -89.755 
    ________  ________ 

 
Saldo van de Staat van baten en lasten    -19.502  12.470 
    ======   ======  
 

 
Dit saldo wordt als volgt verdeeld: 

Mutatie garantievermogen  -  - 
Mutatie bestemmingsreserve  -19.502   12.470  
   ________   ________  
    -19.502   12.470 
    ======  ====== 
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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 2017  

Liquide middelen 

Hierin is opgenomen het onmiddellijk opeisbare saldo van een bankrekening. 

 

Staat van baten en lasten over 2017 

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

rekening brengt. 

 

Donaties 

De foundation heeft in 2017 besloten donaties toe te kennen van in totaal € 99.500. Hiervan is in 2017 

een bedrag van € 35.500 uitgekeerd. Daarnaast is er € 2.500 uitgekeerd aan een stichting welke in 

2016 nog geen bedrag aan toegekend was. Projectnummer 2015-019 is komen te vervallen voor een 

bedrag van € 5.000. 

 

Projecten moeten daadwerkelijk gerealiseerd zijn, voordat de TVM foundation tot uitbetaling overgaat.  
Een groot deel van de toegekende donaties is nog niet uitbetaald, omdat het project nog niet in de 
realisatiefase zit.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het Bestuur van Stichting TVM foundation 

 

 

Joop Atsma, voorzitter 

Dirk Jan Klein Essink, penningmeester 

Annetta de Vries-Tabak, secretaris 

Jan Boudesteijn, bestuurslid namens de leden Transport 

Nico Stam, bestuurslid namens de leden Beroepsvaart 

  

3. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2017 
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4.1 Stichting Vaarkracht Huizen 

4.2 Stichting Huis aan het Water Katwoude  

4.3 Stichting Sailability Assendelft  

4.4 Stichting Milieu en Natuur Educatief Centrum De Höfte Oldenzaal  

4.5 Stichting PKN Gereformeerde Kerk Opeinde 

4.6 Stichting Paardensport Drogeham  

4.7 Stichting Vierstee Maartensdijk  

4.8 Stichting Schipper mag ik ook eens varen Zwolle 

4.9 Wielersportvereniging De Peddelaars Hoogeveen 

4.10 Stichting KSCC Nijmegen 

4.11 Stichting Zorgpartners Midden Holland Bergambacht 

4.12 Stichting Zeekadetkorps Moerdijk  

4.13 Stichting Dorpshuis Eexterveen  

4.14 Stichting Dorpsraad IJhorst Lankhorst  

4.15 Stichting Bosbad Noord-Sleen 

4.16 Stichting Dorpshuis Borkel en Schaft 

4.17 Vereniging RK SV Sparta Beek en Donk  

4.18 Recreatiestichting Oudega SWF  

4.19 Stichting Live Your Dream Foundation Lelystad 

4.20 Voetbalvereniging Wervershoof 

4.21 Stichting Varen met Joop-2 Herwen 

4.22 Voetbalvereniging Mariahout  

4.23 Stichting Welzijnswerk Meppel, Dorpshuis De Wiekslag 

4.24 Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen 

4.25 Vereniging Dorpsbelang Gauw 

4.26 Stichting Xmas sing along Beek en Donk 

4.27 Stichting Bio Kinderrevalidatie Arnhem 

4.28 Stichting Moving without Limits Duiven 

4.29 Stichting de LE 50 Lemmer  

4.30 Buurtvereniging Westersluis Hoogeveen 

4.31 Stichting VPTZ Oss Maasland 

4.32 Stichting Cultuur sport Ontspanning Maasbommel 

4.33 Wielervereniging De Zwaluwen Deventer 

4.34 Stichting De Winterswijkse Uitdaging 

  

4. BIJLAGEN TOEGEKENDE DONATIES 2017 
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4.1 Stichting Vaarkracht Huizen 

VaarKracht: even een moment geen kankerpatiënt 
De Stichting VaarKracht organiseert door het hele land gratis vaartochten voor kankerpatiënten en 

hun naasten. Samen met dierbaren komt de patiënt zo even los van de medische mallemolen 
onder het motto ‘Even een moment geen kankerpatiënt’. VaarKracht biedt een paar uurtjes tot een 
hele dag op een zeilschip of motorboot. Dankzij de belangeloze inzet van schippers en enthousiaste 
haventeams is het mogelijk te kiezen uit een grote vloot van schepen, uiteenlopend van een leuke 
sloep tot stoere driemaster. 
 
Aandacht voor kleine belevenissen 

In september 2012 werd het Nautisch fonds 
Kankerpatiënten opgericht, twee jaar later 
werd het omgedoopt tot VaarKracht. Met de 
vaartochten wil de stichting de mensen die 
strijden tegen kanker samen met zijn, haar 
partner, de familieleden, vrienden en of 

kennissen even het ziek zijn laten vergeten. 

De stichting heeft mede door de donatie van 
de TVM foundation een bus kunnen 
aanschaffen. Met deze bus kunnen ze 
mensen en materialen op een prettige en 
efficiënte wijze vervoeren.  
 

Plaats: Huizen 
Website: www.vaarkracht.nl. 
 
 
 

4.2 Stichting Huis aan het Water Katwoude  

Voor kankerpatiënten en hun naasten 
Bij het Huis aan het Water kan iedereen terecht die te maken heeft met kanker: patiënten zelf, 
maar ook de partners, familie en vrienden. Het is een prachtig huis in het Noord-Hollandse 
Katwoude, met een weids uitzicht over de Gouwzee. De ideale plek voor patiënten en hun naasten 

om tot rust te komen, de balans terug te vinden en samen dingen te doen. Het Huis biedt diverse 
mogelijkheden om te leren leven vanuit een ander perspectief, waarbij niet de ziekte, maar de 

kwaliteit van leven centraal staat. Het heeft een professionele afdeling waar fysieke en 
psychosociale begeleiding wordt geboden. Daarnaast is er een inloophuis waar je bijvoorbeeld een 
kop koffie kunt drinken, van het uitzicht kunt genieten of een workshop kunt volgen. 
 
Renovatie van de gevel 
Het Huis aan het Water is eigendom van de gelijknamige stichting. In 2017 was het noodzakelijk 
om de gevel aan de Gouwzeezijde te laten renoveren, aangezien het voegwerk was versleten. De 

stichting had hiervoor zelf niet de middelen en kreeg van de TVM foundation een bijdrage in de 
kosten. De gevel is inmiddels hersteld en het Huis aan het Water ziet er weer als vanouds uit.  
 
 
Plaats: Katwoude 
Website: www.stichtinghuisaanhetwater.nl 
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4.3 Stichting Sailability Assendelft  

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

watersportverenigingen met een Sailability-afdeling die aangepast zeilen biedt. Hier kun je 
ongeacht je handicap toch (leren) zeilen. Daarbij moet je denken aan hulp bij het in- en 
uitstappen, het uitrusten van een zeilboot met een elektrische bediening en extra steun voor een 
betere zitbalans. 
 
Frank van der Kleij verwoordt het in de Sailability-brochure als volgt: ‘Vanuit een rolstoel is het 
moeilijk om in een boot te komen. Dat is het leuke aan het zeilen met Sailability, er zijn geweldige 

vrijwilligers die alles perfect voorbereiden en je de boot in helpen. Zelf hoef je alleen maar te 
zeilen.’ De TVM foundation ondersteunde Sailibility Nederland in 2017 met een donatie, zodat de 
stichting haar goede werk kon uitbreiden.  
 
 
Plaats: Assendelft 

Website: www.sailability.nl 
 

4.4 Stichting Milieu en Natuur Educatief Centrum De Höfte Oldenzaal 

Mens, dier en natuur 
Het Natuur Milieu Educatief Centrum De Höfte in Oldenzaal is een plaats waar mens, dier en natuur 
samenkomen. In een prachtige boerderij maak je er kennis met natuur en milieu en hoe je gedrag 

daarop van invloed is. Ook is er een kinderboerderij waar het boeren- en buitenleven centraal 
staat. En in de zogeheten Heemtuin zie je hoe het Nederlandse landschap er vroeger uitzag.  
 
Duurzame energie 
De Höfte heeft zich ten doel gesteld om kinderen en ouders spelenderwijs te leren over duurzame 
energie. Dit is gerealiseerd door de aanleg van zonnepanelen met daarbij informatie over zonne-
energie en de werking van de panelen. Daarnaast wilde het centrum ook graag speeltoestellen 

plaatsen die laten zien wat je met duurzame energie allemaal kunt bereiken. De TVM foundation 
doneerde een geldbedrag om deze wens te helpen vervullen. 
 
 

Plaats: Oldenzaal 
Website: www.dehofte.nl 
 

 

4.5 Stichting PKN Gereformeerde Kerk Opeinde 

De orgelcommissie uit Opeinde vroeg de TVM foundation 
naar een donatie voor het restaureren van haar orgel in 
haar Gereformeerde kerk. De TVM foundation keurde de 
aanvraag goed. Tijdens een feestelijke ingebruikname 
van het orgel ontving de commissie een symbolische 
cheque. 

 
Het orgel, een Steendam-orgel uit 1989, is gerestaureerd 
door Geurt de Wit uit Nunspeet. De restauratie is gereed 
en werd op 24 november 2017 feestelijk gevierd met een 

orgelconcert door Gert van Hoef. 
 

 
Plaats: Opeinde  
Website: www.dgkopeinde.nl  
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4.6 Stichting Paardensport Drogeham  

 
Concours Hippique 

De Stichting Paardensport Drogeham organiseert iedere eerste zaterdag van september het 
Concours Hippique (CH) van Drogeham. Op dit prestigieuze paardenfestijn worden maar liefst drie 
Nederlandse Kampioenschappen verreden: het NK Eenspannen Dekhengsten Fries Ras, het NK 
Eenspannen Tuigpaarden en het NK Klavertje Drie Fries Ras. Het evenement bestaat naast de 
wedstrijden ook uit allerlei andere activiteiten voor jong en oud. De dag wordt afgesloten met een 
feestavond. 
 

Vlaggenmasten 
Voor het evenemententerrein van het Concours Hippique wilde de stichting graag vijftig 
vlaggenmasten aanschaffen. De TVM foundation stelde hiervoor een geldbedrag beschikbaar. Bij 
het volgende concours in 2018 zijn de nieuwe vlaggenmasten door iedereen te bewonderen. 
 
 

Plaats: Drogeham 

Website: www.chdrogeham.nl 
 
 

4.7 Stichting Vierstee Maartensdijk  

Stichting Vierstee 2.0 is een burgerinitiatief en vanuit de bevolking van Maartensdijk opgericht. De 

stichting heeft als doel om de multifunctionele accommodatie De Vierstee beter in te richten, zodat 
het dorpshuis beter bruikbaar en inzetbaar is voor veel gebruikers. De Vierstee is de centrale plek 
voor alle inwoners van Maartensdijk en voor de inwoners van de omliggende kernen voor cultuur, 
sport en ontmoeting. Ook de bibliotheek is hier gevestigd. De gemeente De Bilt zorgt ervoor dat 
het gebouw technisch gerenoveerd gaat worden. Dit betekent onder andere dat de gemeente de 
technische installaties gaat vervangen, dat het gebouw van binnen en buiten wordt opgeknapt en 
dat de klimaatbeheersing wordt verbeterd. Daarnaast worden er een aantal gebouw technische 

wensen vanuit de gebruikersgroepen gerealiseerd, zoals een veiliger inrichting van de sporthal en 
het afsluitbaar maken van de opbergruimten.  
 
Aanschaf inventaris  

De stichting gaat met de donatie van de TVM 
foundation een nieuw inventaris aanschaffen voor 

het centrale ontmoetingsgedeelte in De Vierstee. 
De inventaris is hier verouderd en voldoet niet 
meer. Deze ontmoetingsplek is het hart van De 
Vierstee en de enige openbare ontmoetingsplaats 
van Maartensdijk. De stichting heeft de wens om 
dit om te dopen tot ‘de huiskamer van 
Maartensdijk’, waar mensen elkaar ontmoeten in 

een huiselijke sfeer en waar regelmatig 
activiteiten voor jong en oud worden 
georganiseerd. Dankzij de donatie van de TVM 
foundation wordt deze droom werkelijkheid.  
 
Plaats: Maartensdijk 
Website: www.vierstee.nl 
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4.8 Stichting Schipper mag ik ook eens varen Zwolle 

“Wat is er mooier dan… genieten van een heerlijke vakantie op het water.” De stichting Schipper 
mag ik ook eens varen heeft een droom, namelijk mensen met een beperking een vakantie laten 
beleven op een binnenvaartschip. 
 
Alle hens aan dek 
In 2011 nam Bousema het initiatief tot het oprichten 

van de stichting Schipper mag ik ook eens varen? 
Bousema zag dat er behoefte is aan kleinschalige en 
betaalbare meerdaagse vaarvakanties voor mensen 
met een beperking. En hiermee is het idee geboren 
voor de stichting. Mensen met een beperking, een 
vakantie aanbieden “zonder beperking” is het doel 

van de stichting. In 2012 heeft de stichting een 
binnenvaartschip aangekocht. Vanaf de dag van 
aankoop zijn ze samen met een enthousiaste groep 
vrijwilligers aan de slag gegaan om het schip 

geschikt te maken voor vaarvakanties. Met de 
donatie van de TVM foundation heeft de stichting 
een aggregaat kunnen aanschaffen. 

 
Vaarvakanties 
Mensen met een beperking kunnen samen met hun familieleden en/of begeleiders straks (als het 
schip gereed is) genieten van een onbezorgde vakantie op het water. Vanuit de thuishaven Zwolle 
bepalen de gasten, samen met de schipper, de vaarroute en natuurlijk wordt ook de vraag 
“Schipper mag ik ook eens varen?” positief beantwoord. 
 

 
Plaats: Zwolle  
Website: www.schippermagikookeensvaren.nl 
 
 
4.9 Wielersportvereniging De Peddelaars Hoogeveen 

Twee clubs, zelfde naam 

De Peddelaars uit Hoogeveen bestaat uit twee verenigingen die fietsen hoog in het vaandel hebben 
staan. De ene is WRV De Peddelaars: een amateurwielrenvereniging die is uitgegroeid tot een 

toonaangevende wielerclub in Nederland. De club bracht diverse profrenners voort, onder wie Erik 
Dekker. De andere vereniging is Toerclub De Peddelaars, die fietstoertochten organiseert en 
mountainbiketochten uitzet. Beide clubs treffen elkaar in het gezamenlijke clubhuis op 
sportaccommodatie Bentinckspark. Op dit park heeft de wielrenvereniging ook een eigen 
wielerbaan. 
 
Rolluiken voor clubhuis 

Het gezamenlijke clubhuis van De Peddelaars is flink gerenoveerd. De verenigingen zijn er trots op 
dat dit voor het grootste deel is gerealiseerd door eigen inspanning. Helaas heeft het vernieuwde 
onderkomen al drie pogingen tot inbraak te verduren gehad. De clubs willen daarom graag 
rolluiken laten plaatsen. Aangezien zij hiervoor zelf de middelen niet hebben, ontvingen zij een 
donatie van de TVM foundation.  
 
 

Plaats: Hoogeveen 

Website: www.peddelaars.nl 
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4.10 Stichting KSCC Nijmegen 

Voor de binnenvaart 
Het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum (KSCC) in Nijmegen organiseert dagelijks (katholieke) 
activiteiten en bijeenkomsten voor schippers, oud-varenden en aan de binnenvaart gerelateerde 
organisaties. Bijvoorbeeld bloemschikken, gymnastiek, de eucharistieviering en reizen. Het KSCC is 
gevestigd in het Schipperscentrum Nijmegen: een schip dat in de Waalhaven ligt. 
 
Nieuwe airco nodig 

In de ontvangstruimte van Schipperscentrum Nijmegen is de airconditioning kapot. De airco is van 
groot belang om bij warm weer een aangename temperatuur aan boord te houden. Het schip is 
namelijk van metaal en zeer gevoelig voor weersinvloeden. Het KSCC ontving o.a. van de TVM 
foundation een donatie om een nieuwe airco aan te schaffen. Voor vrijwilligers en bezoekers is het 
nu ook bij hogere temperaturen weer fijn om in de ontvangstruimte te zijn.  
 

 
Plaats: Nijmegen 
Website: www.kscc.nl 
 

 
 
4.11 Stichting Zorgpartners Midden Holland Bergambacht 

Locatie Slothoven  
Slothoven in Bergambacht kenmerkt zich door kleinschalig wonen. Persoonlijke aandacht en 
betrokkenheid zijn typerend voor het wonen in Slothoven. Er zijn 34 appartementen voor bewoners 

die vanwege hun dementie verpleeghuiszorg nodig hebben. Ook heeft het centrum drie 
verpleeghuisappartementen voor mensen met lichamelijke beperkingen. Slothoven biedt 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie en mensen met lichamelijke beperkingen.  
 
Bewoners naar Buiten 
De stichting wil haar verpleeghuisbewoners vaker de 
mogelijkheid bieden om naar buiten te gaan. Om dit te 

realiseren heeft de stichting een omroep gedaan voor 
meer vrijwilligers. Dit is gelukt. Daarnaast diende de 
stichting samen met Vof Van der Vlist-Ooms uit 
Krimpen aan den IJssel een aanvraag bij de TVM 

foundation voor het aanschaffen van een rolstoelfiets. 
Met een rolstoelfiets is het voor vrijwilligers minder 

intensief om met de bewoners naar buiten te gaan. De 
rolstoelfiets is in september 2017 aangeschaft.  
 
 
Plaats: Bergambacht  
Website: www.zorgpartners.nl/centra/slothoven 
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4.12 Stichting Zeekadetkorps Moerdijk  

Stichting Zeekadetkorps Moerdijk vroeg de TVM foundation naar een donatie voor het restaureren 
van een monumentaal schip, zodat het schip weer in goede vaarconditie komt en ingezet kan 

worden als opleidingsschip voor haar zeekadetten. 
 
Opleidingsschip  
Het doel van de stichting is om het monumentale 
houten schip, de voormalige ondiep water mijnenveger 
van de Koninklijke Marine, ‘De van Versendaal’ weer in 
een goede vaarconditie te brengen, te renoveren en het 

goed in te richten voor haar nieuwe functie als 
opleidingsschip voor haar zeekadetten. Het 
Zeekadetkorps Moerdijk is een jeugdorganisatie voor 
jongens en meiden vanaf 11 tot en met 18 jaar die 
geïnteresseerd zijn in alles wat met varen en de 
scheepvaart te maken heeft.  

 

Een zeekadet vaart 
Als het korps met het grote korpsschip gaat varen ben je als zeekadet geen passagier maar een 
bemanningslid. Bij alles wat aan boord te doen is, leveren de kadetten hun deel. Aan het roer staan 
is leuk, de koers uitzetten noodzakelijk en zonder de bediening en onderhoud van de motor is 
varen niet mogelijk. De zeekadetten ontdekken wat er op het water kan en nodig is.  
 

Plaats: Moerdijk 
Website: www.zkkmoerdijk.nl 
 

4.13 Stichting Dorpshuis Eexterveen  

Een bruisend dorpscentrum 
Stichting Dorpshuis Eexterveen besloot een paar jaar geleden de leefbaarheid van haar dorp een 

extra impuls te geven door een bruisend nieuw dorpscentrum te ontwikkelen. Een ontmoetingsplek 
met tal van activiteiten en voorzieningen voor jong en oud. Bijvoorbeeld een maaltijdservice, 
cursussen, een jeugdsoos en een gezellige huiskamer voor iedereen die even wil ‘aanwaaien’. Ook 
zouden alle verenigingen hier onderdak krijgen: de toneelclub, de historische vereniging, 

Dorpsbelangen, enzovoort. De stichting kreeg in 2017 de panden van het voormalig dorpshuis en 
dorpscafé in haar bezit. Het doel was om deze te verbouwen tot één accommodatie: het nieuwe 

dorpscentrum.  
 
Vrijwilligers drijvende kracht 
Vrijwilligers waren de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het nieuwe dorpscentrum. Zij 
regelden alles: van het opstellen van het projectplan en de begroting tot het vergaderen met de 
gemeente. Ook de verbouwing van de panden werd voor een groot deel door vrijwilligers 
uitgevoerd. De stichting ontving van de TVM foundation een financiële bijdrage voor materialen en 

inrichting. Na zeven maanden bouwen, zagen en schilderen opende het dorpscentrum op 17 maart 
2018 haar deuren! 
 
 
Plaats: Eexterveen 
Website: www.eexterveen.com/stichting-dorpshuis 
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4.14 Stichting Dorpsraad IJhorst Lankhorst  

Beleefroute voor jong en oud 
Het bos van IJhorst kreeg in 2017 een prachtige Beleefroute voor jong en oud, een initiatief van de 
Dorpsraad IJhorst-Lankhorst. Langs deze route van ongeveer twee kilometer vind je sculpturen en 
boomkunst, prachtige houten bankjes, klimbomen, een blotevoetenpad en een minibibliotheek. 
Kortom: er is genoeg te beleven voor iedereen die deze route bezoekt. 
 
Aanvullende plannen 

Met de opening op 10 december 2017 is de eerste fase van de ontwikkeling van de Beleefroute 
afgerond. Samen met de dorpsraad zijn er vele vrijwilligers in touw geweest om alles aan te 
leggen. In de tweede fase is het de bedoeling dat er extra klimattributen voor de kinderen komen 
en dat er zuilen worden geplaatst met daarop gedichten van bewoners. De dorpsraad ontving van 
de TVM foundation een donatie om ook deze aanvullende plannen te realiseren. 
 

 
Plaats: IJhorst 
Website: www.facebook.com/Dorpsraad-IJhorst-Lankhorst 
 
4.15 Stichting Bosbad Noord-Sleen 

Openluchtbad in het bos 
In de bossen van het Sleenerzand in het Drentse Noord-Sleen ligt het prachtige Bosbad. Het 
duurzaam verwarmde buitenzwembad heeft een apart peuterbad, een lange glijbaan en een ruime 
speel- en zonneweide: een ideale plek voor een dagje uit. Ook kun je er zwemlessen en lessen als 
aquafit en synchroonzwemmen volgen. Het zwembad, met jaarlijks ruim 25.000 bezoekers, wordt 

geëxploiteerd door meer dan 100 vrijwilligers. Zij bemensen de kassa, maken schoon, 
onderhouden het terrein, de ligweide en de gebouwen, enzovoort. Zonder hen heeft het bad geen 
bestaansrecht.  
 
Robotstofzuiger voor bodem 
Voor het schoonmaken van de zwembadbodem werd een speciale stofzuiger gebruikt. Deze 
stofzuiger was zeer oud en functioneerde niet meer goed. Bovendien waren er geen losse 

onderdelen meer voor verkrijgbaar. Het bosbad wilde de oude stofzuiger daarom graag vervangen 
door een zogeheten robotstofzuiger, die de bodem zelf schoonmaakt. De aanschaf ervan werd 
financieel ondersteund door de TVM foundation. Een belangrijk voordeel: bij het schoonmaken zijn 
geen vrijwilligers meer nodig. Het Bosbad kan hen nu inzetten voor andere werkzaamheden. 

 
 

Plaats: Noord-Sleen 
Website: www.bosbadnoordsleen.nl 
 

4.16 Stichting Dorpshuis Borkel en Schaft 

Een Ontmoet en Groetplein waar inwoners uit Borkel en Schaft elkaar kunnen ontmoeten. Een 
wens van de Stichting Dorpshuis Borkel en Schaft om dit te realiseren in het bestaande dorpshuis 

d’n Teut.  
 
Ontmoet en Groetplein 
Een Ontmoet en Groetplein is een laagdrempelige voorziening 
waar diverse activiteiten plaats vinden voor senioren en 
mensen met een beperking. Sociaal contact is belangrijk en 
noodzakelijk in ons dagelijks leven. Vele senioren in zijn 

eenzaam en vele dagen alleen. Een vanzelfsprekendheid uit 

het verleden is in veel gevallen weggevallen en contacten zijn 
vaak minimaal. Een Ontmoet en Groetplein leert, faciliteert en 
assisteert senioren om contact te maken door activiteiten aan 
te bieden waar de senioren ook actief bij blijven en daardoor 
enige vorm van zelfstandigheid kunnen behouden. Een 

persoonsgerichte benadering waarbij een praktisch vervolg in de thuissituatie aangeboden kan 
worden door de inzet van de dienstenbemiddelaar ZuidZorg Extra. 
 
Plaats: Borkel en Schaft 
Website: www.dorpshuisborkelenschaft.nl/dorpshuis 
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4.17 Vereniging RK SV Sparta Beek en Donk  

Een Laola voetbalveld voor de jongeren uit de gemeente Beek en Donk. Dit stond nog op het 
wensenlijstje van SV Sparta ’25. De financiën hiervoor werden ingezameld door de jeugdleden, de 
voetbalvereniging, de vrienden van Sparta ’25 en de dorpsraad Beek en Donk. Daarnaast stuurden 
ze een verzoek naar de TVM foundation dat werd gehonoreerd. Het voetbalveldje is een feit; op 
zaterdag 2 september 2017 werd het feestelijk geopend. 
 
Het veld is vrij toegankelijk 

Het veld is voorzien van boarding en twee goals en is voor een ieder vrij toegankelijk. Jong en oud 
kunnen hun voetbalkwaliteiten hierop vertonen. Het doel is mensen meer te laten bewegen en een 
impuls te geven aan het sociale leven in Beek en Donk. 
 
Sparta SV '25 
Onder leiding van oud-postkantoordirecteur 

H. Colen werd Sparta 19 maart 1920 
opgericht in de bovenzaal van de Mgr. 
Verhagenstraat. In het begin zou de 
clubkleur rood-wit worden (de kleur van de 

Donkse St. Leonardusschut), maar omdat 
een plaatselijke winkelier goedkoop groen-
witte shirts op de kop kon tikken werd het 

groen-wit. Sindsdien zijn de clubkleuren 
Groen-Wit. De activiteiten van Sparta waren 
in 1925 nagenoeg tot het minimum 
geslonken, zodoende besloot de kern van de 
vereniging de voetbalclub nieuw leven in te 
blazen. Men besloot tijdens de 
heroprichting, het jaartal van oprichting toe 

te voegen aan de naam. Zo kennen we onze vereniging niet anders meer als Sparta'25. Sparta’25 
is nu een vereniging met ruim 1.000 leden met een groot contingent vrijwilligers. De wedstrijden 
worden gespeeld op Sportpark ’t Heereind te Beek en Donk. 
 
Plaats: Beek en Donk 
Website: www.sparta25.nl 
 

4.18 Recreatiestichting Oudega SWF  

Promotie van Oudega/Aldegea 
Om de twee jaar organiseert Recreatiestichting Oudega SWF samen met een aantal andere partijen 
de Aldegeaster Iepen Dei. De bewoners laten die dag zien wat een levendig watersportdorp als 
Oudega (Aldegea) te bieden heeft. Het programma staat bol van sportieve, culturele en culinaire 

activiteiten voor oud en jong. De dag wordt georganiseerd met de inzet van vele vrijwilligers: 
dorpsbewoners, campinggasten en bungalowgasten. 
 
Kennismaken met inwoners 
Om de Aldegeaster Iepen Dei ook in 2017 weer tot in de puntjes te kunnen verzorgen, was de 
Recreatiestichting Oudega op zoek naar financiële ondersteuning. De TVM foundation heeft een 
onderdeel van dit initiatief ondersteund en zegde een donatie toe. Op zaterdag 1 juli was het 

zover: de Aldegeaster Iepen Dei bracht weer volop activiteiten en gezelligheid in Oudega. Ruim 
150 bezoekers gingen bijvoorbeeld met een inwoner mee om diens beroep voor twee uur over te 
nemen. Ook werd op het evenemententerrein een speciale wand onthuld, bekleed met selfies van 
de inwoners.  

 
 

Plaats: Oudega 
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4.19 Stichting Live Your Dream Foundation Lelystad 

Brug tussen chronisch ziek en gezond 
De Live Your Dream Foundation, kortweg LYD, is in 2007 opgericht door Olaf Oosterman. Hij heeft 
het Syndroom van Marfan en weet als geen ander welke hindernissen chronisch zieken 
tegenkomen op persoonlijk, sociaal en economisch vlak. Door het organiseren van 
sportevenementen slaat LYD een brug tussen de belevingswereld van chronisch zieke jongeren en 
die van gezonde jongeren. De jongeren verleggen samen grenzen door bijvoorbeeld te zeilen, 
schaatsen en fietsen. Alle sportieve uitdagingen gaan gepaard met een coaching traject. 

 
Renovatie zeilschip 
De kernactiviteit van LYD is zeilen, de passie van Olaf. Sinds de tewaterlating in 2009 heeft het 
stichtingsschip, ook Live Your Dream genaamd, ruim 22.000 zeemijlen gevaren. Anno 2017 zijn er 
grondige herstelwerkzaamheden nodig om de boot veilig en zeewaardig te houden. LYD ontving 
van de TVM foundation een financiële bijdrage om deze werkzaamheden uit te voeren. Het schip 

kreeg onder meer nieuwe zeilen, betere elektra en een nieuwe coating. Ook is de boot duurzamer 
gemaakt, bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonnepanelen. En door extra kooien te realiseren, 
kunnen er in het vervolg niet vier maar zes jongeren mee op reis.  
 

 
Plaats: Lelystad 
Website: www.lydfoundation.com 
 

4.20 Voetbalvereniging Wervershoof 

Het sportieve hart 
Vooruitgang Vergt Wilskracht (VVW) is al 85 jaar het sportieve hart van Wervershoof. De naam 
wordt met eer gedragen door zowel de voetbal- als de handbalvereniging in het dorp. Beide clubs, 
te herkennen aan hun geel-zwarte tenues, beoefenen hun sport op Sportpark De Westrand. Daar 

hebben ze ook beide een kantine. 
 
Brand in kantines 
Op 27 april 2017 werden de voetbal- en handbalkantine van VVW compleet in de as gelegd. Alle 
waardevolle, emotionele bezittingen van de vrijwilligers en leden zijn verloren gegaan. Inmiddels is 
er een tijdelijke voorziening geplaatst die als kantine dienstdoet. VVW kreeg van de TVM 

foundation een financiële steun in de rug voor het bouwen van een nieuw onderkomen. Inmiddels 

zijn de bouwplannen in gang gezet en kunnen de clubs hopelijk snel weer genieten van een nieuwe 
kantine. 
 
 
Plaats: Wervershoof 
Website: www.vv-vvw.nl 
 

4.21 Stichting Varen met Joop-2 Herwen 

Mensen uit hun isolement 
Sommige mensen in onze samenleving hebben weinig sociale contacten en nauwelijks de 
mogelijkheid om eropuit te gaan. Bijvoorbeeld doordat zij een lichamelijke of verstandelijke 
beperking hebben of vanwege een slechte financiële situatie. Stichting Varen met Joop-2 uit 

Herwen zet zich in om voor deze mensen jaarlijks een schitterende bootreis te organiseren. Zodat 
ook zij de kans hebben om uit hun isolement te komen, mensen te ontmoeten en zich te 
ontspannen. Daarnaast wil de stichting ook de integratie bevorderen tussen mensen met en zonder 
handicap, en tussen ouderen en jongeren. 

 
Ieder jaar een bootreis 

Stichting Varen met Joop-2 organiseert de bootreis ieder jaar op de derde zaterdag van september. 
Zo’n 350 deelnemers – van jongvolwassenen tot ouderen – vertoeven die dag op het water en 
hebben samen veel plezier. Het uitje is mede mogelijk dankzij de hulp van twintig vrijwilligers, een 
arts en drie EHBO'ers. De stichting ontving van de TVM foundation een donatie voor aanschaf van 
een geluidsinstallatie aan boord. 
 
 

Plaats: Herwen 
Website: www.varenmetjoop-2.nl 



Jaarverslag 2017 TVM foundation  21 
 

4.22 Voetbalvereniging Mariahout  

Sportief en sociaal 
Op Sportpark De Heibunders gaan sport en gezelligheid hand in hand. Voetbal Vereniging 
Mariahout vormt hier voor velen een belangrijke invulling van hun sociale leven. Uiteraard voor de 
sporters, maar ook voor de supporters en de grote groep vrijwilligers zoals de trainers, leiders, 
bestuurders en de klusploeg.  
 
Uitbreiding accommodatie 

VV Mariahout wil graag haar sportaccommodatie uitbreiden zodat zij het groeiend aantal leden 
onder goede condities kan laten sporten en ontspannen. Het gaat daarbij onder meer om de 
aanbouw van twee kleedkamers en een bestuurskamer. Ook wil de club de ontmoetingsruimte en 
de fysiotherapieruimte multifunctioneler maken. De sportieve plannen werden beloond met een 
donatie van de TVM foundation. Inmiddels heeft de vereniging de eerste concrete stappen gezet op 
weg naar uitbreiding en renovatie.  

 
 
Plaats: Mariahout 
Website: www.vvmariahout.nl 
 

4.23 Stichting Welzijnswerk Meppel, Dorpshuis De Wiekslag 

Kloppend hart 
Dorpshuis De Wiekslag is het kloppend hart van het Drentse dorp Wapserveen en omgeving. Het is 
het thuishonk van allerlei verenigingen en biedt sociale, culturele en sportactiviteiten voor jong en 
oud.  
 
Renovatie toiletten en keuken 
De Wiekslag wilde graag de toiletten en de keuken renoveren, aangezien deze sterk gedateerd 

waren. Ook wilde het dorpshuis graag een mindervalidentoilet realiseren. De vele vrijwilligers 
stonden klaar om de handen uit de mouwen te steken. De stichting ontving van de TVM foundation 
een donatie als bijdrage in de renovatiekosten. Inmiddels is de renovatie achter de rug. Met de 
nieuwe keuken zijn er ook nieuwe plannen gekomen. De Wiekslag denkt erover om bijvoorbeeld 
kookworkshops te geven en een eetcafé op te zetten. 
 

 

Plaats: Wapserveen 
Website: www.welzijnmw.nl/dorpshuizen/de-wiekslag 
 

4.24 Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen 

Organisatie evenementen 

De Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen (SNFW) weet precies wat er nodig is om een 
perfect evenement te organiseren voor haar dorpsgenoten. Zij werd ooit in het leven geroepen om 
van (destijds nog) Koninginnedag een groots dorpsfestijn te maken. Omdat de bewoners zeer 
tevreden waren met het feest werd de stichting gevraagd om ook andere plaatselijke evenementen 
te organiseren. Behalve Koningsdag organiseert de SNFW inmiddels ook de dodenherdenking op 4 
mei, de jaarlijkse kerstfair en de tweejaarlijkse Toetertocht. 
 

Toetertocht groot succes 
Tijdens de door SNFW georganiseerde Toetertocht rijden mensen met een verstandelijke beperking 
als bijrijder mee op vrachtwagens. Een lang lint van ruim honderd vrachtauto’s rijdt en toetert door 
het landschap met een uitgelaten publiek langs de kant. Het grote succes is mede te danken aan 

het enthousiasme van de deelnemers, de chauffeurs en de vrijwilligers. Om het evenement ook in 
2017 weer te laten slagen was de SNFW op zoek naar financiële steun. De TVM foundation draagt 

het initiatief een warm hart toe en deed een donatie voor de aanschaf van meubilair en kramen. 
Op 30 september van dat jaar was de Toetertocht weer een feit; organisatie, deelnemers en 
publiek kunnen terugkijken op een prachtig evenement. 
 
 
Plaats: Waddinxveen 
Website: www.snfwaddinxveen.nl 
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4.25 Vereniging Dorpsbelang Gauw 

Jong en oud komen samen 
Dorpsbelangen Gauw behartigt de belangen van de bewoners van het Friese dorp Gauw. Ook is zij 
eigenaar van het dorpshuis Us Gebou: de centrale plek waar jong en oud samenkomt. Veel 
verenigingen en clubs vinden hier een onderdak voor hun activiteiten. Ook biedt het dorpshuis de 
mogelijkheid om er een jubileum, verjaardag of ander heugelijk feit te vieren. Voor ouderen is er 
dagondersteuning, zodat zij aan activiteiten kunnen meedoen en andere mensen ontmoeten. 
 

Renovatie dorpshuis 
Het dorpshuis is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de moderne eisen van deze tijd. Daarom 
heeft Dorpsbelangen Gauw het initiatief genomen voor een grondige renovatie. De vereniging wil 
graag de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid verbeteren, de energiekosten omlaag brengen en 
een optimale bezetting van het dorpshuis creëren, zodat er een gezondere bedrijfsvoering ontstaat. 
De onderhoudswerkzaamheden kunnen deels door vrijwilligers worden gedaan, maar er zijn ook 

vakmensen nodig. Als tegemoetkoming in de renovatiekosten doneerde de TVM foundation een 
geldbedrag. Dorpsbelangen en de vele vrijwilligers kunnen toewerken naar een prachtig 
eindresultaat waar heel Gauw trots op kan zijn!  
 

Plaats: Gauw 
 

4.26 Stichting Xmas sing along Beek en Donk 

Kerstliedjes en -gedachtes 
‘Een meezing-evenement voor jong en oud.’ Zo omschrijft de Stichting Xmas sing along de 
kerstbijeenkomst die zij organiseert in de Helmondse wijk Stiphout. De entree voor deze Xmas sing 
along is een product uit de voorraadkast, zoals shampoo, chocolademelk of een pak koekjes. Van 
deze producten worden kerstpakketten samengesteld voor minderbedeelde gezinnen in de 
gemeente Helmond. Daarnaast komt de verkoop van hapjes en drankjes deels ten goede aan MOV 

Stiphout, een stichting die projecten opzet om de levensomstandigheden van de allerarmsten in 
Afrika te verbeteren. 
 
Groot succes 
De Xmas sing along stond in 2017 gepland op 22 december. Om het mooie initiatief te 
ondersteunen kreeg de stichting een donatie van de TVM foundation, bestemd voor de aanschaf 

van een beamer. Twee koren zongen die avond kerstliedjes van toen en nu, waarbij iedereen kon 

meezingen via de songteksten op een beeldscherm. De jeugd uit de omgeving was gevraagd om 
ook een lied ten gehore te brengen en een aantal zelfbedachte kerstgedachtes voor te dragen. Het 
evenement was een groot succes, zo valt te lezen op de Facebookpagina van de stichting: er 
werden heel wat producten ingezameld.  
 
Plaats: Helmond 

Website: www.xmassingalong.nl 
 
4.27 Stichting Bio Kinderrevalidatie Arnhem 

Bio Vakantieoord 
Het Arnhemse Bio Vakantieoord, onderdeel van Stichting Bio Kinderrevalidatie, is een vakantiepark 
voor gezinnen met een complex gehandicapt kind. Zij kunnen hier een ontspannen vakantie 
beleven met activiteiten die vrolijkheid, gezelligheid en verbinding brengen. Op het park staan 
zeventien aangepaste bungalows voorzien van alle benodigde hulpmiddelen zoals een tillift, hoog-
laagbed en douchebadwagen. Ook zijn er speciale faciliteiten als een revalidatiezwembad, 
aangepaste bioscoop en een manege waar kinderen met een handicap paardrijden en mennen.  

 

Aangepast bootcampen 
Het Bio Vakantieoord ligt midden in een prachtig bos: een perfecte plek voor bootcampen. Bij deze 
sport train je intensief tijdens een circuit in de buitenlucht. Stichting Bio Kinderrevalidatie wil dat 
het voor gehandicapte kinderen ook mogelijk is om aan sporten zoals bootcampen mee te doen. 
Daarom is er een plan gemaakt voor een trainingscircuit met tien aangepaste bootcamptoestellen. 

Afhankelijk van de beschikbare financiering worden deze stapsgewijs geplaatst. De TVM foundation 
schonk de stichting een geldbedrag voor dit bijzondere initiatief. Het Bio Vakantieoord is binnenkort 
de eerste in Nederland die deze aangepaste sportmogelijkheid biedt. 
 
Plaats: Arnhem 
Website: www.stichtingbio.nl 
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4.28 Stichting Moving without Limits 

Leven met een lichamelijke beperking 
Stichting Moving without limits is voortgekomen uit de droom van paradressuur-amazone Estée 
Gerritsen, die ambassadrice is van de stichting. Estée weet hoe het is om te leven met een 
lichamelijke beperking. Namens de stichting geeft ze met veel plezier presentaties over haar leven 
vóór de ontdekking van haar talenten en haar topsportleven nu. Maar vooral ook over hoe je juist 
van je beperking je kracht kunt maken. De stichting richt zich daarbij op jongeren met een 
beperking, hun ouders, hulpverleners en andere mensen uit hun omgeving. 

 
Wereldruiterspelen 2018 
De Stichting Moving without limits startte in 2017 met een nieuw project. Het is Estées droom om 
deel te nemen aan de prestigieuze Wereldruiterspelen 2018. De stichting neemt jongeren met een 
beperking een jaar lang mee in de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de jonge amazone om 
haar droom te realiseren. De TVM foundation ondersteunde het initiatief met een donatie. Via 

wedstrijden, lezingen, sociale media en de website worden jongeren nu geïnspireerd om kansen en 
mogelijkheden te zien ondanks het hebben van een beperking. Ook krijgen ze een kijkje in het 
leven van Estée, zodat jongeren kunnen leren van de mooie maar ook de lastige momenten.  
 

 
Plaats: Duiven 
Website: www.movingwithoutlimits.org  
 

4.29 Stichting de LE 50 Lemmer 

Stichting LE50 Lemmer heeft als doel het schip, een visserman aak, te behouden voor het dorp 
Lemmer. Het schip vormt het boegbeeld van het centrum van Lemmer. 
  
Van de visserij naar varend erfgoed  

De LE 50 is een visserman aak en gebouwd in 
1901. Na jarenlange trouwe dienst in de visserij is 
de LE 50 overgegaan in een stichting. Het schip is 
in al die jaren in originele staat bewaard en 
onderhouden. Het schip is nu het gezicht van het 
centrum in Lemmer en inzetbaar voor groepen en 

bedrijven. Doel van de stichting is zo een stukje 

oude historie van Lemmer voor Lemmer, en een 
ieder die hierin geïnteresseerd is, te behouden.  
 
Donatie 
De stichting hoopt dat met de inzet van 
vrijwilligers en financiële hulp van bedrijven en 

particulieren het mogelijk blijft om het 
noodzakelijk onderhoud te blijven doen en de LE 
50 in de vaart te houden. Met de donatie van de 
TVM foundation is een toiletvoorziening in het schip  
gerealiseerd.  
 
 

Plaats: Lemmer 
Website: www.le50.nl 
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4.30 Buurtvereniging Westersluis Hoogeveen 

Verbondenheid in de buurt 
Buurtvereniging Westersluis is een bruisende vereniging in het centrum van Hoogeveen. Om de 
verbondenheid in de buurt te versterken organiseert zij tal van activiteiten voor jong en oud. Denk 
daarbij aan koersbal, (kinder)bingo, dansen, biljarten en darten. Uiteraard kun je ook gewoon 
langskomen om een kop koffie te drinken. Een ander mooi initiatief van Westersluis is ‘het 
buurtrestaurant’: oudere bewoners worden uitgenodigd om te komen eten en de jongere generatie 
uit de buurt kookt en bedient. Al deze activiteiten vinden plaats in buurtgebouw Het Oor. Dit pand 

bestaat uit een grote activiteitenzaal, een ontmoetingsruimte, een hobbyruimte en verschillende 
vergaderruimtes.  
 
Vernieuwde ontmoetingsruimte 
De ontmoetingsruimte van Het Oor is het kloppend hart van de vereniging en wordt steeds 
intensiever gebruikt. Westersluis wil deze ruimte graag renoveren, zodat het beter aansluit bij de 

wens om te verbinden. Voor ouderen moet het bijvoorbeeld een gezellige huiskamer worden, waar 
ze elkaar overdag treffen voor een praatje of een potje biljarten. Voor jongeren wordt het een plek 
waar zij ’s avonds graag samenkomen en een activiteit kunnen doen. De vrijwilligers van 
Westersluis willen zelf flink de handen uit de mouwen steken en daar waar nodig huren ze 

specialisten in. Als bijdrage in de kosten kreeg de vereniging een geldbedrag van de TVM 
foundation. Op naar een mooie, nieuwe ontmoetingsruimte waar jong en oud zich thuis voelt! 
 

 
Plaats: Hoogeveen 
Website: www.westersluishoogeveen.nl 
 

 

4.31 Stichting VPTZ Oss Maasland 

Menswaardig overlijden 
Stichting Oase – Hospice en Zorg Thuis in Oss biedt terminale zieken en hun naasten aanvullende 
begeleiding in de laatste levensfase. Daarbij kan het gaan om ondersteuning in de thuissituatie, 

maar ook om ondersteuning tijdens een verblijf in hospice De Oase. De hulp wordt gegeven door 
een grote groep geschoolde vrijwilligers; zij willen een menswaardig overlijden mogelijk maken.  
 
Nieuwe hospice 

In november 2017 opende de nieuwe hospice De Oase haar deuren. De kleinschalige, zelfstandige 
woonvoorziening heeft zes gastenkamers en ligt op loopafstand van het centrum van Oss. Iedere 

gast heeft een eigen, gemeubileerde kamer met badkamer, kitchenette en terras. Ook beschikt De 
Oase over een gezamenlijke huiskamer, keuken en een overdekt terras. Stichting Oase ontving van 
de TVM foundation een financiële bijdrage voor voorzieningen die de veiligheid en het comfort van 
de gasten verhogen.  
 
 
Plaats: Oss  

Website: www.oaseoss.nl 
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4.32 Stichting Cultuur sport Ontspanning Maasbommel 

De stichting Cultuur, Sport en Ontspanning Maasbommel wil de versnipperd liggende voorzieningen 
in het dorp te concentreren op één plek. Om dit te realiseren stuurde de stichting een aanvraag 

naar de TVM foundation. 
 
Een ontmoetingsplek 
Het is een grote wens van de stichting om alles op 
sociaal, cultureel en educatief gebied en meer, bij 
elkaar te brengen op één centrale plek in 
Maasbommel. Een plek waar de inwoners elkaar 

overdag en ’s avonds kunnen ontmoeten. Een plek die 
het kloppend dorpshart wordt van Maasbommel. Na 
een aantal jaren van intensieve voorbereidingen 
Kreeg de stichting groen licht van de gemeente en 
gaan ze in 2018 met de uitvoering starten. 
 

Multifunctioneel centrum 

Het huidige dorpshuis wordt of gesloopt of er wordt 
een herbestemming voor gezocht. De gymzaal wordt 
omgebouwd tot een multifunctioneel centrum. Een 
groot deel van het benodigde budget wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Maasbommel. 
Echter is dit niet toereikend voor alle wensen. Eén van die wensen is het realiseren van een podium 
in het multifunctioneel centrum. Hiervoor stuurde de stichting een aanvraag naar de TVM 

foundation.  
 
Plaats: Maasbommel 
Website: www.mfahethanzehuys.nl 
 
 
4.33 Wielervereniging De Zwaluwen Deventer 

Fietssport in de volle breedte 
Wielersportvereniging De Zwaluwen wil de fietssport onder de mensen brengen en richt zich 

daarbij op de gemeente Deventer en omgeving. De club biedt verschillende takken van de 

fietssport aan, zoals baanwielrennen, veldrijden, mountainbiken en wegwielrennen. Leden kunnen 
de sporten in toer-, groeps-, wedstrijd- en individueel verband uitoefenen. De Zwaluwen hebben 
ook een G-wielerploeg: een ploeg wielrenners met een verstandelijke beperking. Voor deze groep 
heeft de vereniging aangepast materiaal, zoals tandems en driewielers. 
 
Aanpassen verlichting 

De Zwaluwen biedt haar leden de mogelijkheid om te trainen en te fietsen op een afgesloten 
wielerbaan. Dit is extra belangrijk voor de jeugdleden en de leden met een beperking. Zij kunnen 
hun sport dan veilig uitoefenen en hoeven niet aan het verkeer deel te nemen. De vereniging wil 
echter graag een aantal technische aanpassingen doen om zelf de baanverlichting te kunnen 
regelen. Zij is daarvoor nu nog afhankelijk van twee andere sportverenigingen die de baan ook 
gebruiken. Om deze aanpassingen te realiseren ontving De Zwaluwen een financiële bijdrage van 
de TVM foundation. Voortaan kan de wielersportvereniging de verlichting zelf aan- en uitzetten. 

 
 
Plaats: Deventer 
Website: www.zwaluwendeventer.nl 
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4.34 Stichting De Winterswijkse Uitdaging 

De stichting De Winterswijkse Uitdaging wil een vrijwilligersplek op een centrale plek in Winterswijk 
inrichten. Ze heeft een plek gevonden en gaat haar intrek nemen in een bankgebouw. Voor de 
inrichting stuurde ze een aanvraag in bij de TVM foundation. 
 
De Winterswijkse Uitdaging is kartrekker van het 
Vrijwilligerspunt in Winterswijk. Kennis en kunde in 
vrijwilligersland is zeer verdeeld. Het vrijwilligerspunt 

zal kennis en kunde verzamelen en ook uitdragen. 
Door met andere organisaties vanuit één gebouw te 
opereren zullen deze partijen elkaar versterken.  
Vanuit het vrijwilligerscentrum geven ze advies over 
begeleiding, contracten, subsidies, besturen en 
financiën en organiseren ze regelmatig interessante 

workshops of cursussen. 
 
Doel van de stichting  
De Winterswijkse Uitdaging wil Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren 
door maatschappelijke organisaties te ondersteunen. 
Het doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om 

een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De Winterswijkse 
Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen (spullen), 
middelen (geld) en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een 
ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke 
betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Winterswijk te 
verbeteren. 
 

Plaats: Winterswijk 
Website: www.winterswijkseuitdaging.nl 
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