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VAN DE VOORZITTER 
 

 

 

Hoogeveen, 20 mei 2022 

  
De saamhorigheid is nog altijd groot 
 

2021 was wederom een jaar waarin iedereen zich steeds moest aanpassen aan de veranderende 
corona-omstandigheden. Toch blijkt uit de donatieverzoeken aan de TVM foundation volop 
voortvarendheid onder stichtingen, verenigingen en andere vrijwilligersinitiatieven. 
Voortvarendheid om met z’n allen positieve verandering teweeg te brengen. In het dorp, in de 
buurt, bij scholen, bij sportclubs: de saamhorigheid bleek op alle fronten onveranderd groot. 
 
Betere leefomgeving 

Saamhorigheid is ook de basis van de coöperatie TVM. Daarom is het mooi om te merken dat haar 
leden en medewerkers steeds vaker een donatieverzoek doen. Ze spelen op die manier een actieve 

rol in de verdeling van de gelden die TVM jaarlijks aan de TVM foundation schenkt. Met elkaar 
zorgen we zo voor een betere leefomgeving in ons land. 
 
Kleurrijke initiatieven 
In 2021 willigde de TVM foundation 25 donatieverzoeken in. Net als vorige jaren ging het om 

kleurrijke initiatieven op sportief, cultureel en maatschappelijk vlak. Zo wilde Dorpshuis De Heugte 
in Nieuw-Balinge een fitnesszaal inrichten voor haar bewoners. Natuurcentrum Arnhem had 
plannen om mensen interactief te informeren over bijen. En de Stichting Hospice Hoogeveen had 
de wens om haar gastenkamers te vernieuwen. In dit jaarverslag leest u meer over deze en andere 
projecten.  
 

Voor volgend jaar hopen we uiteraard ook weer mooie initiatieven te ondersteunen. Wilt u ook een 
aanvraag doen? Laat het ons weten. Meer informatie is te vinden op www.tvmfoundation.nl. 
 
 
namens het bestuur van de TVM foundation, 
 

Joop Atsma, voorzitter 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET BOEKJAAR 2021 

 

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 2021 konden maar liefst 25 initiatieven rekenen op 

financiële ondersteuning van in totaal  

€ 79.000.  

 

Per 31 december 2021 bedraagt het positieve saldo bij de 

ING Bank NV € 645.167 

(31 december 2020 € 631.755).  
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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. Per 31 

december 2021 is Dirk Jan Klein Essink teruggetreden als penningmeester en is hierbij opgevolgd 

door Hendrik de Jonge, eveneens werkzaam bij de 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) 

 

 

 

Hendrik de Jonge – penningmeester TVM foundation  

(Bestuurslid vanaf 01-01-2022) 

 

 

Manager Scheepvaart bij Coöperatie TVM U.A. 

 

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 

 

 

 

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 

 

 
 

Dirk Jan Klein Essink - penningmeester TVM foundation  

(Afgetreden per 31 december 2021) 

 

Chief Financial and Risk Officer bij Coöperatie TVM U.A. (t/m 31 december 2021) 

Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Auditcommissie Rendo Holding NV 

Lid Raad van Commissarissen en Auditcommissie Ontwikkelingsmaatschappij Oost 

Nederland N.V. 
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1.5 Bestuursvergaderingen  

In 2021 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.  

Dirk Jan Klein Essink is in 2021 afgetreden. We bedanken Dirk Jan hartelijk voor de jarenlange 

samenwerking en hun bijdrage aan de TVM foundation.  

Per 1 januari 2022 is Hendrik de Jonge (manager Scheepvaart) hem opgevolgd als 

penningmeester.  

Andere onderwerpen die in 2021 door het bestuur werden behandeld waren o.a. de communicatie- 

en promotiemogelijkheden, de jaarcijfers van het afgelopen jaar en de begroting voor 2022.  

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 2021 

 
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

Na verwerking van het saldo van de Staat van baten en lasten over 2021 
    (bedragen in €) 
____________________________________________________________________________ 
   
  31 december 2021 31 december 2020 
 
 

ACTIVA 
 
 
  
Liquide middelen   645.167  631.755
    ________   ________  
   

Totaal activa   645.167  631.755 
    ======   ======  

 
 
 
 

PASSIVA 
 
 
Eigen vermogen  
Garantievermogen   500.000  500.000 
Bestemmingsreserve  73.934  70.855 
   ________  ________ 

    573.934  570.855 
 
Kortlopende schulden  
Donaties  71.000  58.750 
Coöperatie TVM U.A.  -  2.000 
Te betalen interest  233  150 

   ________   ________ 

    71.233  60.900 
    ________   ________ 
     
Totaal passiva   645.167  631.755 
    ======  ======  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

 
    (bedragen in €) 
____________________________________________________________________________ 
 
    2021  2020 
 
 

BATEN 
  
 
Bijdrage Coöperatie TVM U.A.   100.000  100.000 
Bijdrage derden   -  - 
    ________    ________ 
  

      
Totaal baten   100.000  100.000 

      
 
 
 

LASTEN 
 
Administratiekosten  -2.000  -2.000 
Algemene kosten  -12.656  -11.758 
Kosten promotie  -3.266  -4.030 
Donaties  -79.000  -54.500 
   ________    ________   

Totaal lasten   -96.922 -72.228 
    ________  ________ 
 
Saldo van de Staat van baten en lasten    3.078  27.712 
    ======   ======  
 

 

Dit saldo wordt als volgt verdeeld: 
Mutatie garantievermogen  -  - 
Mutatie bestemmingsreserve  3.078  27.712  
   ________   ________  
    3.078   27.712 
    ======   ====== 
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2021 

 
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 2021 

Liquide middelen 

Hieronder is opgenomen het onmiddellijk opeisbare saldo van een bankrekening. 

 

Staat van baten en lasten over 2021 

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

rekening brengt. 

 

Donaties 

De foundation heeft in 2021 besloten donaties toe te kennen van in totaal € 79.000. Hiervan is in 2021 

een bedrag van € 28.500 uitgekeerd. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Het Bestuur van Stichting TVM foundation 

 

 

Joop Atsma, voorzitter 

Hendrik de Jonge, penningmeester 

Jolanda Metselaar - Vos, secretaris 

Nico Stam, bestuurslid namens de leden Beroepsvaart 

Alex van der Slot, bestuurslid namens de leden Transport en Logistiek 
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BIJLAGEN : TOEGEKENDE DONATIES 2021 

 

 

Stichting Dorpshuis De Heugte 

 

Nieuwe bestemming 

In het Drentse Nieuw-Balinge staat sinds 1968 dorpshuis De Heugte waar verenigingen 

en andere groepen uit het dorp hun activiteiten organiseren. Inmiddels staat de 

peuterspeelzaal in het gebouw leeg; Stichting Dorpshuis De Heugte ging daarom op zoek 

naar een nieuwe bestemming. Na een onderzoek van Plaatselijk Belang De Vooruitgang, 

dat zich inzet voor de leefbaarheid van Nieuw-Balinge, bleek er onder de dorpsbewoners 

flinke animo te zijn voor een fitnessruimte. 

 

Fitness voor jong en oud 

Door een fitnessruimte te realiseren in de voormalige peuterspeelzaal beoogt de stichting 

dat meer mensen uit het dorp gaan bewegen en elkaar ontmoeten. Daarbij richt ze zich 

op alle bewoners, van jong tot oud. Ook onderzoekt de stichting de mogelijkheid om 

mensen met een zorgvraag op therapeutische basis te laten sporten en revalideren. De 

TVM foundation ziet met de komst van een fitnessruimte mooie kansen voor Nieuw-

Balinge en willigde het donatieverzoek van de stichting in. 

 

Plaats: Nieuw-Balinge 

Online: www.dorpnieuwbalinge.nl/dorpshuis  

 

 

 

 

Stichting Dorpsportaal Schoonebeek 

 

Plan ontwikkelen 

Eind 2019 viel het doek voor de papieren dorpskrant De Schoonebeker Echo in het 

Drentse Schoonebeek. Een aantal dorpsbewoners ontwikkelde vervolgens het plan voor 

een Dorpsportaal Schoonebeek met een eigen online platform, maandblad en 

socialmedia-kanalen. In juli 2020 bleek uit een behoeftenonderzoek onder alle inwoners 

een breed draagvlak voor dit plan. Zo’n vijftig vrijwilligers meldden zich daarna aan om 

woorden om te zetten in daden. 

 

Duidelijke doelen 

De doelen van de vrijwilligers waren duidelijk: Dorpsportaal Schoonebeek wordt 1) dé 

centrale informatiebron voor alle Schoonebekers, 2) het ideale middel om nieuws, 

verhalen en foto’s te delen en 3) een belangrijke manier om met andere dorpsbewoners 

in contact te komen. De TVM foundation wilde graag helpen om deze doelen te realiseren 

en zegde een donatie toe. Inmiddels is het online platform een feit, valt eens per maand 

het magazine De Jaknikker bij bewoners in de bus en zien we Schoonebeek terug op 

Facebook, Instagram en YouTube. 

 

Plaats: Schoonebeek 

Online: www.dorpsportaalschoonebeek.nl 

 

  

http://www.dorpnieuwbalinge.nl/dorpshuis
http://www.dorpsportaalschoonebeek.nl/
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FCC De Vaart 

 

Fietscrossen 

FCC De Vaart is een fietscrossclub in Dedemsvaart. De Overijsselse vereniging leert 

kinderen en volwassenen de fijne kneepjes van het fietscrossen en geeft kinderen met 

ambitie de kans om door te groeien tot de professionele (wereld)top. De leden van De 

Vaart bestaan uit jongens, meisjes, mannen en vrouwen, in leeftijd variërend van vier tot 

zestig jaar. 

 

Openbaar circuit 

Een aantal leden van FCC De Vaart vatte in 2021 het plan op om een openbare 

pumptrack in Dedemsvaart aan te leggen. Dit is een aaneengesloten circuit met bulten 

en bochten, geschikt voor bijvoorbeeld crossfietsen, mountainbikes, stuntstepjes, 

loopfietsen en inlineskates. De TVM foundation zag de voordelen voor de jeugd en deed 

een donatie. FCC De Vaart kan daarmee in volle vaart door om de pumptrack het 

komend jaar verder te ontwikkelen.  

 

Plaats: Dedemsvaart 

Online: www.fccdevaart.nl 

 

 

 

 

Stichting Dorpshuis De Bining Twijzel 

 

Spil in dorpsleven 

Twijzel is een dorp in Friesland met 1.100 inwoners. Er zijn geen winkels meer maar wel 

een bloeiend dorpsleven. Een belangrijke spil in dit dorpsleven is Dorpshuis De Bining, 

waar dorpsbewoners elkaar ontmoeten voor gezelligheid, sport en hobby. Bijvoorbeeld 

voor toneelspelen, darten, een ouderensoos en exposities. In de dorpsenquête 2019 

kwam naar voren dat bewoners het dorpshuis en de peuterspeelzaal (ook gesitueerd in 

het dorpshuis) verreweg als belangrijkste voorzieningen zien. 

 

Verduurzamen 

Stichting Dorpshuis De Bining wil de belangrijke spilfunctie van het dorpshuis ook voor de 

toekomst veiligstellen. Daarom wil zij een toekomstbestendig gebouw realiseren dat op 

duurzame wijze kan worden geëxploiteerd. Een belangrijke stap daarbij is het plaatsen 

van vloerisolatie en een nieuwe vloer in combinatie met zonnepanelen en een hybride cv-

installatie. De TVM foundation juicht deze verduurzaming toe en doneerde een bijdrage in 

de kosten. 

 

Plaats: Twijzel 

Online: www.facebook.com/Dorpshuis-de-Bining-Twijzel-802896716499569  

 

 

  

http://www.fccdevaart.nl/
http://www.facebook.com/Dorpshuis-de-Bining-Twijzel-802896716499569
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Stichting MS Noordborg 

 

Museumschip 

De Noordborg is een houtcoaster uit 1962 met een originele bronsmotor. Stichting MS 

Noordborg is in 2019 opgericht met als doel om dit schip te kopen, te restaureren en 

daarna als varend museumschip in te zetten. Zij is dit project gestart in nauwe 

samenwerking met het Bronsmotoren Museum in het Groningse Farmsum. Via donaties 

en crowdfunding moeten de kosten gedekt worden. Ook de TVM foundation zegde een 

donatie toe om het schip te behouden en voor iedereen toegankelijk te maken. 

 

Hogere prijs 

Helaas bleek begin 2022 dat de huidige eigenaar van de Noordborg de verkoopprijs had 

verhoogd van 90.000 euro naar 150.000 euro. De stichting geeft op haar website aan dat 

het hierdoor vrijwel onvermijdelijk is om te stoppen met het project in zijn huidige vorm. 

Zij is nu op zoek naar een oplossing, waarbij de aanschaf van een vergelijkbaar schip 

met bronsmotor tot de mogelijkheden behoort. 

 

Plaats: Farmsum 

Online: www.stichtingmsnoordborg.nl    

 

 

 

 

Stichting Skatepark TIPI  

 

Nieuw skatepark 

De skatebaan in het Brabantse Asten voldoet niet meer aan de wensen van de skaters, 

steppers en BMX’ers die er komen. De baan is te saai, het onderhoud laat te wensen over 

en is er geen verlichting aanwezig. Een aantal belanghebbenden (ouders, skaters en 

skateboarders) heeft daarom een stichting opgericht om op de plek van de skatebaan 

een nieuw skatepark en bootcampplek te bouwen: Skatepark TIPI Asten. 

 

Volop samenwerking 

Skatepark TIPI Asten wordt een voorziening voor iedereen, vrij toegankelijk, die mensen 

stimuleert om te bewegen en elkaar te ontmoeten in de buitenlucht. De TVM foundation 

moedigt deze doelstellingen aan en deed een donatie om de plannen te kunnen 

realiseren. Het mooie is dat Stichting Skatepark TIPI volop de samenwerking zoekt met 

bewoners, bedrijven en gemeente. Zo ontstaat een voorziening waar iedereen achter 

staat. 

 

Plaats: Asten 

Online: www.skateparktipiasten.nl    

 

 

  

http://www.stichtingmsnoordborg.nl/
http://www.skateparktipiasten.nl/
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VVOG 

 

 

Groen-wit 

VVOG uit Harderwijk is een grote voetbalclub met jeugdteams voor jongens en meisjes,  

diverse seniorenteams (vrouwen, mannen, 35+ en walking football) en een G-team. 

Voetbalvereniging Ons Genoegen, zoals VVOG voluit heet, is opgericht in 1927 en te 

herkennen aan de clubkleuren groen en wit. Haar sportpark De Strokel is niet alleen een 

plek om te sporten, maar ook om sociale contacten te onderhouden.  

 

Upgrade sportpark 

Op 6 september 2021 opende VVOG haar vernieuwde sportpark. Met man en macht - 

bedrijven en vrijwilligers - was er maandenlang gewerkt aan een flinke upgrade met twee 

nieuwe kunstgrasvelden, tien nieuwe kleedkamers en een vernieuwde kantine. Mede 

dankzij een bijdrage van de TVM foundation kon ook het hoofdterras aangepast en 

vergroot worden. Leden die gebruikmaken van een rolstoel, rollator of scootmobiel 

kunnen sindsdien eenvoudig naar de kantine, de toiletten en het businesshome.  

 

Plaats: Harderwijk 

Online: www.vvog.nl  

 

 

 

 

 

 

Stichting it Trefpunt 

 

Onder één dak 

Stichting it Trefpunt in Drachtstercompagnie heeft zich de laatste jaren ingespannen om 

de plaatselijke basisschool, de sportzaal en het dorpshuis – allen sterk gedateerd – onder 

te brengen in één nieuw te bouwen multifunctioneel centrum. De stichting wordt in de 

nieuwe situatie verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de sportkantine, 

de buitenkleedkamers en de ontmoetingsruimte (het dorpshuis). 

 

Inrichting 

Als beheerder en exploitant is de stichting ook verantwoordelijk voor de inrichting van de 

sportkantine, de buitenkleedkamers en de ontmoetingsruimte. Dankzij een financiële 

bijdrage van de TVM foundation en andere donateurs kon zij overgaan tot aanschaf van 

onder meer meubilair, audiovisuele middelen, keukeninrichting, gordijnen en verlichting. 

Inmiddels is de nieuwbouw afgerond en wordt er volop gesport en samengekomen in het 

multifunctioneel centrum. Missie geslaagd! 

 

Plaats: Drachtstercompagnie 

Online: www.facebook.com/StichtingitTrefpunt  

 

 

  

http://www.vvog.nl/
http://www.facebook.com/StichtingitTrefpunt
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Stichting Beheer Multifunctioneel Centrum Gasselternijveen 

 

Dorpshuis van het jaar 

MFC de SPIL is het multifunctioneel centrum in het Drentse Gasselternijveen. Alle 

verenigingen uit het dorp vinden hier onderdak voor hun activiteiten. Bijvoorbeeld buurt- 

en wijkverenigingen, een ouderensoos, kaartclubs, biljartclubs en een toneelclub. Het 

beheer en de exploitatie van het dorpshuis is in handen van Stichting Beheer 

Multifunctioneel Centrum Gasselternijveen. In 2017 is MFC de SPIL zelfs verkozen tot 

Dorpshuis van het Jaar. 

 

Opslagprobleem 

In MFC de SPIL is elke vierkante meter multifunctioneel bezet, waardoor voor veel 

gebruikers een opslagprobleem is ontstaan. De stichting wilde daarom twee 

materiaalcontainers aanschaffen voor opslag van onder meer inventaris, toneeldecors, 

voorraad en emballage. De TVM foundation doneerde een bedrag om de aanschaf mede 

mogelijk te maken. Vrijwilligers, waaronder een kraanmachinist, grondwerkers en 

stratenmakers, zorgden er samen voor dat het terrein geschikt werd voor plaatsing en 

dat er elektriciteit werd aangelegd. 

 

Plaats: Gasselternijveen 

Online: www.gasselternijveen-online.nl/category/de-spil  

 

 

 

 

Stichting Kraaienbosch 

 

Het Roekpad 

Acht jaar geleden heeft Stichting Kraaienbosch in het Drentse dorp Echten het Roekpad 

opgezet. Dit is een vrij toegankelijk belevingspad in het bos rondom de havezathe Huis 

te Echten. Tijdens het wandelen kom je allerlei speelattributen tegen die de zintuigen 

prikkelen. Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen en ouders het Roekpad, dat inmiddels 

is uitgegroeid tot een bekende buitenbelevenis voor Echten en omgeving. Het pad is ook 

goed toegankelijk voor mensen met een fysieke, visuele of verstandelijke beperking. 

 

Herstel en vervanging 

Veel speeltoestellen langs het Roekpad voldoen niet meer aan de huidige normen. 

Daarom wil de stichting deze speeltoestellen herstellen en zo nodig vervangen. Dit doet 

zij met hulp van een grote groep vrijwilligers. Ook het onderhoud voor de jaren erna is 

vastgelegd. De TVM foundation stelde een geldbedrag beschikbaar, zodat de stichting 

hier een deel van de kosten mee kon betalen. Inmiddels zijn de schouders eronder gezet 

en kan iedereen weer genieten van een flink gerenoveerd en deels nieuw Roekpad. 

 

Plaats: Echten 

Online: www.facebook.com/Echten 

 

 

  

http://www.gasselternijveen-online.nl/category/de-spil
http://www.facebook.com/Echten
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Meppeler Hockey Vereniging  

 

Populaire sport 

MHV, de Meppeler Hockey Vereniging, is opgericht in 1931. Inmiddels heeft de club zo’n 

vijfhonderd actieve leden en ruim vijftig (jeugd)vrijwilligers. Hiermee is hockey de 

tweede sport van de stad Meppel. Het hoofdveld van MHV is het eigendom van de 

vereniging, in tegenstelling tot velden bij andere sportclubs waarvan de gemeente de 

eigenaar is. Dit maakt dat MHV zelf verantwoordelijk is voor onderhoud en vervanging. 

 

Nieuw hoofdveld 

Het huidige hoofdveld was ruim vijftien jaar oud en dringend aan vervanging toe. Met 

veel kunst- en vliegwerk was de levensduur de afgelopen drie jaar verlengd, maar dit 

kwam de veiligheid van het spel niet ten goede en afkeuring dreigde door de Nederlandse 

hockeybond. MHV ontving van de TVM foundation een bijdrage in de kosten om het veld 

te vervangen. In juli 2021 was het zover: de MHV-hockeyers kunnen weer sporten op 

een prachtig nieuw veld!  

 

Plaats: Meppel 

Online: www.meppelerhv.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting De Zandkreek 

 

 

Schoolwerkweek 

Het Nationaal Kamp Hattem biedt ieder jaar een unieke schoolwerkweek aan de groepen 

7 en 8 van basisscholen uit heel Nederland. Zo’n 350 kinderen kamperen vijf dagen lang 

in het bos en spelen, leren en koken in hun eigen kampement. De nadruk ligt hierbij op 

natuurbeleving en samenwerking. Het kampgebouw waar de werkweek wordt 

georganiseerd, is van Stichting De Zandkreek. 

 

Beveiligingsinstallatie 

Stichting De Zandkreek verhuurt het kampgebouw de rest van het jaar aan andere 

groepen; de inkomsten komen ten goede aan de jaarlijkse schoolwerkweek. Het gebouw 

wordt beveiligd door een beveiligingsinstallatie, maar deze functioneerde niet meer goed. 

Helaas was vervanging van aparte onderdelen niet meer mogelijk. De TVM foundation 

willigde daarom een donatieverzoek in voor een bijdrage in de aanschafkosten van een 

nieuwe installatie. Zo is het kampgebouw voortaan weer goed beveiligd. 

 

Plaats: Hattem 

Online: www.nationaalkamp.nl 

 

 

http://www.meppelerhv.nl/
http://www.nationaalkamp.nl/
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Stichting Hospice Hoogeveen 

 

Rust en geborgenheid 

Het Willem de Boer Huis in Hoogeveen beschikt over  

vier eigentijdse gastenkamers waar mensen in de laatste 

 fase van hun leven in alle rust en geborgenheid kunnen  

verblijven. Iedereen is hier welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of 

levensbeschouwing. Het Willem de Boer Huis wordt geleid door de Stichting Hospice 

Hoogeveen. 

 

Vernieuwing 

De Hoogeveense hospice bestond in 2021 vijftien jaar. Dit was voor Stichting Hospice 

Hoogeveen het moment om de kamers aan te passen aan de wensen van deze tijd met 

onder meer een marmoleumvloer, verlichting met een dimfunctie, een smart-tv, een 

aanpassing van de badkamers en nieuw meubilair voor binnen en buiten. Mede door de 

gift van de TVM foundation kon de stichting nieuwe smart-tv’s en audio-apparatuur voor 

de gastenkamers en huiskamer aanschaffen. 

 

Plaats: Hoogeveen 

Online: www.hospicehoogeveen.nl  

 

  

  
 

http://www.hospicehoogeveen.nl/
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Stichting De Wieker Meule 

 

Middelpunt 

De Wieker Meule dateert uit 1764 en is het stralende middelpunt van het Drentse dorp 

de Wijk. Dat de korenmolen in goede staat blijft is de verdienste van Stichting De Wieker 

Meule. Vrijwilligers van de stichting zorgen ervoor dat de molen elke zaterdagmiddag in 

bedrijf is en open is voor publiek. Op de begane grond van het monument zijn het 

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

 

Naar de maalzolder 

De vrijwilligers van de Wieker Meule malen elke week graan. Dit graan moet naar de 

maalzolder worden gebracht op de derde verdieping. Kleine zakken tot vijftig kilo kunnen 

via het luiwerk op windkracht worden opgehesen. Het graan wordt echter aangeleverd in 

zakken van duizend kilo; elke keer moet deze grote hoeveelheid dus in porties van vijftig 

kilo worden verdeeld. Met de aanleg van een zogeheten vijzeltransportsysteem is dit 

verleden tijd en kan het graan los naar boven worden vervoerd. De TVM foundation 

doneerde een bedrag om dit te helpen realiseren. Niet alleen fijn voor de vrijwilligers; er 

is ook weer een nieuw klassiek element aan de werking van de molen toegevoegd. 

 

Plaats: de Wijk  

Online: www.dewiekermeule.nl 

 

 

 

 

Christelijke Muziekvereniging Excelsior 

 

Brassband  

Christelijke Muziekvereniging Excelsior, opgericht in 1904, is een brassband met ruim 

dertig leden uit de Friese dorpen Driesum en Wouterswoude en de regio eromheen. De 

enthousiaste groep muzikanten verleent ieder jaar hun medewerking aan diverse 

dorpsactiviteiten zoals het dorpsfeest, de boerendag, de Kennedymars en de 

dodenherdenking. Excelsior geeft ook concerten en doet mee aan concoursen en 

wedstrijden.  

 

Lichtbrug 

Om meer sfeer en entertainment te creëren op het podium wilde Excelsior graag 

theaterverlichting en zogeheten trussen aanschaffen. Daarmee kan de vereniging bij 

optredens eenvoudig een lichtbrug over het podium bouwen waardoor de gewenste 

lichteffecten geregeld kunnen worden. Mede door de donatie van de TVM foundation 

heeft de vereniging inmiddels haar wens in vervulling zien gaan. Een mooie 

professionaliseringsslag! 

 

Plaats: Driesum en Wouterswoude 

Online: www.excelsiordriwo.nl  

 

 

  

http://www.dewiekermeule.nl/
http://www.excelsiordriwo.nl/
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Stichting Natuurcentrum Arnhem 

 

 

Educatief 

Natuurcentrum Arnhem is een centrum voor natuur- en milieu-educatie. De gelijknamige 

stichting wil jong en oud op een laagdrempelige manier in contact brengen met thema’s 

rondom de natuur, duurzaamheid en voedselvoorziening. De rode draad hierbij is de 

herkomst van voedsel. Iedereen kan leren, zien en ontdekken tijdens een bezoek aan 

een van de stadsboerderijen, educatieve tuinen of het bezoekerscentrum. 

 

Bee & Bee 

De stichting wil bezoekers graag op interactieve wijze informeren over bijen, het belang 

van biodiversiteit en wat de terugloop van de bijenpopulatie betekent voor de herkomst 

van ons voedsel. Ze kreeg daarom een donatie van de TVM foundation als bijdrage in de 

kosten van een Bee & Bee: een levensgrote bijenkast van grote honingraten waar je 

doorheen kunt lopen. Zo ontdekken de bezoekers van dichtbij hoe belangrijk bijen zijn.  

 

Plaats: Arnhem 

Online: www.natuurcentrumarnhem.nl  

 

 

 

 

Stichting Op Kop 

 

Fusie scholen 

In het Overijsselse Giethoorn hebben altijd twee scholen gestaan: beide openbaar en 

behorend bij Stichting Op Kop. Sinds 1 augustus 2021 zijn de Noorder- en de 

Zuiderschool gefuseerd, zodat alle kinderen uit Giethoorn naar dezelfde school kunnen. 

Daar hoort ook een nieuw schoolgebouw bij, dat wordt gebouwd op een locatie 

halverwege de beide scholen. Het is de bedoeling dat dit gebouw voorjaar 2022 wordt 

opgeleverd. De naam voor de nieuwe school is inmiddels bekend; de leerlingen hebben 

gekozen voor ‘De Punter’.  

 

Kabelbaan 

Bij een nieuw schoolgebouw hoort uiteraard ook een nieuw schoolplein. Alle betrokkenen 

zijn druk bezig om hier vorm aan te geven. Doel is om een plein te creëren met veel 

uitdagingen om te bewegen, met oog voor de natuur. Mede dankzij een donatie van de 

TVM foundation kon De Punter een grote wens laten uitkomen: een kabelbaan waarmee 

de kinderen over een watertje kunnen glijden.  

 

Plaats: Giethoorn 

Online: www.obsdepunter.nl 

 

 

  

http://www.natuurcentrumarnhem.nl/
http://www.obsdepunter.nl/
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Stichting Jeugdbelangen Volkel 

 

Kindervakantieweek 

Stichting Jeugdbelangen Volkel verzorgt al sinds 1961 jeugdactiviteiten in het Brabantse 

dorp Volkel. Een daarvan is de kindervakantieweek voor kinderen van de basisschool. Zij 

kunnen in de laatste week van de zomervakantie met hun vriendjes en vriendinnetjes op 

een groot terrein hutten bouwen, spelletjes spelen en allerlei andere activiteiten doen. 

Zo’n vijftig vrijwilligers zijn ieder jaar druk bezig om dit allemaal mogelijk te maken. 

 

Keet 

Tijdens de kindervakantieweek is de organisatie altijd te vinden in een keet op een 

centrale, vaste plek. Hier bewaart de organisatie haar materialen en waardevolle spullen 

en houdt zij dagelijks overleg. De keet is echter aan vervanging toe. De TVM foundation 

schonk een bijdrage in de kosten om een nieuw exemplaar aan te schaffen. Deze gaat 

niet alleen dienst doen tijdens de kindervakantieweek, maar ook tijdens activiteiten die 

door andere Volkelse verenigingen worden georganiseerd. Met recht een 

gemeenschappelijk doel!   

 

Plaats: Volkel 

Online: www.jeugdhuisdesprong.nl  

 

 

 

 

Vereniging Dorpsbelangen Lutjegast 

 

Leefbaarheid 

De vrijwilligers van Vereniging Dorpsbelangen Lutjegast richten zich op de leefbaarheid 

van hun Groningse dorp. Dit doen ze in eerste instantie voor de inwoners, maar ook voor 

bezoekers zoals wandelaars en toeristen. Zo houden ze zich onder meer bezig met het 

renoveren van het hertenkamp, de herinrichting van het centrum en de aanleg van een 

groene ontmoetingsplaats. 

 

Zand en water 

De ontmoetingsplaats in Lutjegast heeft als naam de Groene Dorpsplaats: een groen 

gebied waar natuur, recreatie en educatie hand in hand gaan. Er is onder meer een 

boomgaard, belevingspad, bijenhotels en speeltoestellen. In het midden is een poel. Hier 

zijn mede dankzij een donatie van de TVM foundation inmiddels een waterpomp en 

waterbakken geplaatst voor kinderen. Zo kunnen ze al spelend met zand en water de 

natuur ontdekken. 

 

Plaats: Lutjegast 

Online: www.facebook.com/DorpsbelangenLutjegast 

 

 

  

http://www.jeugdhuisdesprong.nl/
http://www.facebook.com/DorpsbelangenLutjegast
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Biljartclub 55+ 

 

Voor iedereen 

De Biljartclub 55+ in het Friese Buitenpost is in 1988 opgericht. In het begin richtte zij 

zich vooral op senioren, maar inmiddels kan iedereen bij de vereniging terecht en wil zij 

juist ook meer jongeren trekken. De naam wordt dan ook bij de eerstvolgende gang naar 

de notaris veranderd in Biljartclub Buitenpost e.o. Iedere week komen zo’n tachtig leden 

samen voor een recreatief potje biljart, maar ook om competitie te spelen.  

 

Nieuw onderkomen 

In 2020 werd duidelijk dat het gehuurde onderkomen van de biljartvereniging zou 

worden gesloopt. Gelukkig kon de club voor een symbolisch bedrag een pand kopen. Dit 

moest echter grondig worden verbouwd om het energiezuinig, toekomstbestendig en 

rolstoeltoegankelijk te maken. Mede dankzij een donatie van de TVM foundation kon een 

groep vrijwilligers deze wensen in vervulling laten gaan. Na maanden van hard werken 

zijn de bouwwerkzaamheden achter de rug en beschikt Biljartclub 55+ over een grote, 

moderne biljartzaal. De naam van de nieuwe locatie: ’t Krythûs. 

 

Plaats: Buitenpost  

Online: www.biljartclubbuitenposteo.nl 

 

 

 

 

Woonvoorziening De Thuishaven 

 

Huiselijk 

In de Urker woonvoorziening De Thuishaven wonen achttien cliënten met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij hebben ieder hun eigen appartement met 

een zit/slaapkamer, douche en keukenblokje. Overdag gaan zij naar hun werk bij 

bijvoorbeeld een zorgboerderij of sociale werkvoorziening. Thuis helpen ze mee met 

huishoudelijke taken zoals aardappels schillen en de was verzorgen. Ook besteden ze 

graag tijd aan hun hobby’s en activiteiten.  

 

Duofiets 

De bewoners van De Thuishaven zijn graag buiten. Ze zouden graag willen fietsen, maar 

vanwege hun verstandelijke beperking kunnen ze dit niet zelfstandig. Daarom doneerde 

de TVM foundation een bijdrage in de aanschafkosten van een duofiets. Een cliënt kan 

hiermee samen met een begeleider op pad. Een prachtige oplossing voor wie graag een 

fietstocht maakt. 

 

Plaats: Urk  

Online: www.siloah.nl/woonlocatie-de-thuishaven  
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Stichting Cultuur Kwartier Sneek 

 

Atrium 

Stichting Cultuur Kwartier Sneek (CKS) organiseert lessen, cursussen, voorstellingen en 

culturele activiteiten voor alle inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân. De 

verschillende panden van CKS zijn met elkaar verbonden door een groot glazen dak. 

Daardoor ontstaat een overdekt binnenplein: het Atrium. Die plek wordt gebruikt voor 

culturele activiteiten, zoals voorspeelavonden, exposities en kleinschalige festivals.  

 

Binnentuin 

Het Atrium omtoveren tot een prachtige, overdekte tuin waar van alles te zien, te horen 

en te beleven valt: dat was de grote wens van het CKS. Mede dankzij een donatie van de 

TVM foundation kon zij haar plannen realiseren. Bijvoorbeeld door aanschaf van 

verrijdbare presentatieschermen, stoffen elementen om de akoestiek te verbeteren en 

planten om een binnentuin te realiseren. Een prachtig resultaat om van het Atrium dé 

culturele hotspot van Sneek en wijde omgeving te maken.  

 

Plaats: Sneek  

Online: www.cultuurkwartier.nl 
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Van Waning Stichting 

 

Binnenscheepvaart 

De Van Waning Stichting uit Krimpen aan den IJssel is een groep vrijwilligers die de 

historie van de binnenscheepvaart bereikbaar wil houden voor iedereen die 

geïnteresseerd is. De stichting is momenteel eigenaar van twee zeilschepen: de 

Vertrouwen en de Zeldenrust. De Vertrouwen vaart niet meer en ligt als museum in de 

haven in Krimpen aan de Lek. Museumschip Zeldenrust, die hier ook ligt, kan gehuurd 

worden voor tochten en is regelmatig te bewonderen bij evenementen. 

 

Nieuwe mast 

De houten mast van de Zeldenrust is vanwege houtrot helaas afgekeurd. De stichting wil 

deze graag vervangen door een stalen exemplaar die lang meegaat. De TVM foundation 

schonk een geldbedrag, zodat de groep vrijwilligers weer een stap dichterbij zijn om tot 

deze vervanging over te gaan. Zo kan het museumschip hopelijk binnen afzienbare tijd 

weer vele groepen laten genieten van een tocht op een historisch binnenvaartschip. 

 

Plaats: Krimpen aan den IJssel 

Online: www.vanwaningstichting.nl 

 

 

 

 

Stichting Speel-O-Theek Hoogeveen 

 

Speelmateriaal 

De Speel-O-Theek in Hoogeveen verhuurt tegen lage tarieven binnen- en 

buitenspeelgoed aan kinderen. Voor elke leeftijdscategorie en ontwikkelingsfase is er een 

breed aanbod. In totaal bezit de stichting zo’n 2.800 stuks speelgoed, waaronder een 

grote collectie voor buiten. In 2021 moest de Speel-O-Theek noodgedwongen verhuizen, 

omdat haar pand een andere bestemming kreeg.  

 

Opslag 

Inmiddels heeft de Speel-O-Theek een nieuwe locatie die goed bevalt. Het enige wat nog 

ontbreekt is een opslag voor het buitenspeelgoed, zoals fietsjes, trekkers, skelters en 

voetbalspelen. Deze staan zolang gratis opgeslagen bij de gemeente Hoogeveen. Mede 

dankzij de donatie van de TVM foundation is de stichting hard op weg om haar plannen 

voor een nieuwe berging te realiseren. Zo heeft ze straks al het speelgoed weer op één 

locatie en kunnen de kinderen volop met het buitenspeelgoed spelen. 

 

Plaats: Hoogeveen 

Online: www.speelotheekhoogeveen.nl 
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Buurt- en speelvereniging Het Groene Hart 

 

Groen hart 

Buurt- en speelvereniging Het Groene Hart in het  

Drentse Zuidwolde beheert en onderhoudt een groot,  

groen gebied, centraal gelegen in een woonwijk met  

zo’n vierhonderd gezinswoningen. Inwoners en  

verenigingen maken gebruik van het terrein, bijvoorbeeld  

voor activiteiten. Verder valt er op het terrein nu weinig  

 

te beleven: er is een modderig voetbalveldje en mensen laten er hun hond uit.  

 

Ontmoetingsplek 

De buurt- en speelvereniging wil het gebied graag veranderen in een ontmoetingsplek 

voor jong en oud. Om dit mogelijk te maken heeft de TVM foundation een donatie 

toegezegd. De vereniging wil bijvoorbeeld spel- en sportvoorzieningen plaatsen voor de 

jeugd, groenstroken aanleggen voor hondenbezitters en een park inrichten met fruit- en 

notenbomen waar oudere buurtbewoners elkaar treffen. Inmiddels zijn de eerste stappen 

gezet met speeltoestellen voor kinderen. 

 

Plaats: Zuidwolde  

Online: www.facebook.com/bsvhetgroenehart 
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