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JAARVERSLAG FRITS LENSVELT STICHTING 2017 

 

Samenstelling Bestuur 

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd: 

- Daan Kok, voorzitter; 

- Marjan de Koster, secretaris/penningmeester; 

- Fiek Smitskamp lid. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2017 wegens persoonlijke omstandigheden van zowel Fiek als Marjan 

slechts een keer: 23 januari 2017.  

Het jaarlijks overleg van het bestuur met de Triodosbank vond niet plaats. 

Het bestuur neemt actief deel aan de bijeenkomsten met de andere Zeeuwse fondsen en bezoekt 

bovendien de zogenaamde ‘Meet & Match-bijeenkomsten’ die erop gericht zijn om organisaties die 

geld nodig hebben in contact te brengen met de Zeeuwse fondsen. Het reguliere fondsenoverleg 

vond plaats op 27 januari 2017.  Wegens te geringe deelname ging de bijeenkomst op 29 

augustus niet door. 

De verzoeken om financiële bijdragen gebeuren via een in te vullen aanvraagformulier op de 

website met de mogelijkheid bijlagen, zoals een begroting of een nadere toelichting, mee te sturen.  

 

Uitgaven bestuur 

Het bestuur gaf voor onder meer vergader-, administratieve en reiskosten 346 euro uit.  

 

Werkwijze 

Het bestuur behandelt financiële verzoeken in haar bestuursvergaderingen en via de mail. Zodra 

een besluit is genomen, krijgt de aanvrager het bestuursbesluit per mail toegestuurd. Bij een 

positief besluit wordt het toegekende bedrag in een of meer tranches overgemaakt. Het bestuur 

heeft besloten om ook in sommige gevallen garant te staan voor een bedrag. 

 

Toekenningen 

De Frits Lensvelt Stichting heeft in 2017 voor een totaalbedrag van ruim 75.000 euro uitgekeerd. 

Dat is circa 34.000 meer dan in 2016. Dit bekent dat organisaties/verenigingen/stichtingen ons 

steeds beter weten te vinden. Het bestuur heeft in 2017 vijf verzoeken afgewezen, omdat ze 

onvoldoende vernieuwend waren, al eerder voor hetzelfde doel een bijdrage hadden ontvangen of 

niet het juiste doel bedienden. Het bestuur heeft bedragen toegekend aan de volgende 

organisaties/projecten: 

 

Stichting Present Walcheren (2017) 

Bijdrage voor klusprojecten voor mensen die in armoede leven en niet in staat zijn zelf een klus uit te voeren en 

bovendien geen netwerk hebben. 
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Stichting Zeeland Jazz (2017) 

Bijdrage voor educatief programma Festival Zeeland Jazz 2017. Mooi initiatief om jonge mensen in contact te laten 

komen met deze muzieksoort via workshops voor basisscholen, een initiatief dat perspectieven biedt. 

Stichting Vier het leven (2017) 

Bijdrage voor het opstarten van Vier het Leven in regio Schouwen-Duiveland. Stichting Vier het Leven is een 

goededoelenorganisatie en strijdt tegen eenzaamheid onder ouderen door sociaal-culturele arrangementen te 

organiseren. Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten veelal thuis. Veel ouderen verliezen zo gaandeweg het 

contact met anderen, met de maatschappij, met het leven. Stichting Vier het Leven zet zich in om die verbinding te 

herstellen. Dit gebeurt door ouderen regelmatig persoonlijk te begeleiden naar film-, concert- en theatervoorstellingen. 

SVRZ De Vurssche (2017) 

Bijdrage voor het ontwikkelen van het doeboek ‘Met andere ogen’ voor dementerende, oudere mensen met een visuele 

beperking. Voorts een bijdrage waarmee deze mensen aan de slag gaat onder leiding van een professionele 

kunstenares om de al aanwezige  talentvorming verder te ontwikkelen. 

Door haar ervaringen met het werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en dementerende cliënten is 

zij in staat om te kijken naar de individuele mogelijkheden van elke deelnemer. Ze laat de fantasie van elke 

deelnemer voorop staan.  

Stichting Middelburg in Dialoog (2017) 
Samen denken over samen leven 

Middelburg bestaat 800 jaar en dat leidt tot een feestprogramma. De stichting Middelburg in Dialoog wil verdieping 

en duurzaamheid door dit programma doorgeven aan een zo groot mogelijke groep Middelburgers door via de dialoog 

antwoord te geven op de vraag "Wie zijn wij als Middelburgers in deze tijd?" Via een koppeling aan het gedachtengoed 

van grote filosofen gaan ze via een startbijeenkomst, bijeenkomsten in de wijken en dorpen en een slotbijeenkomst in 

een tijdsbestek van circa een half jaar op zoek naar deze antwoorden. 

Stichting VisiteClowns (2017) 
De VisiteClowns bezoeken verpleeg- en verzorgingshuizen voor mensen met dementie en mensen met een 

verstandelijke of meervoudige beperking. Een aantal van deze mensen met een beperking heeft daarnaast ook een 

visuele beperking. De clowns hebben zich gespecialiseerd in het samenspel en maken op unieke wijze contact 

met doelgroepen waarbij dit niet vanzelfsprekend is. In 2017 bezoeken de VisiteClowns twee instellingen in 

Zeeland. 

Vereniging Humanitas - Zeeland (2017) 

Het bestuur heeft besloten om eenmalig een bedrag te doneren specifiek voor de sport- en spelactiviteiten van het 

Humanitas Kinderkamp Zeeland. Hiervoor komen kinderen uit minder bedeelde Zeeuwse gezinnen in aanmerking. 

Humanitas organiseert al meer dan 35 jaar een kinderkamp. 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (2017) 

Het bestuur heeft voor de renovatie van de graftekens aan de begraafplaats aan de Noorddijk te Vrouwenpolder en 

nieuwe aanplant een bedrag beschikbaar gesteld. De grafsteen van Frits Lensvelt Sr. ligt daar en is ernstig beschadigd. 

Dit graf zal worden opgeknapt en voorzien van nieuwe beplanting.  

Stichting Fievant (2017 en 2018) 

Fnanciële bijdrage voor Biodanza ten behoeve van mensen met chronische, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen 

(bijvoorbeeld dementerende mensen en mensen met Parkinson).  Biodanza organiseert eenvoudige harmonische 

bewegingsoefeningen op muziek voor dementerende ouderen, mensen met een lichamelijke beperking en mensen met 

bijvoorbeeld Parkinson.  

Stichting Vocaal Ensemble Zeeland (2017) 

Geldelijke bijdrage voor het project om een kindervoorstelling over Mozart en een Mozartconcours in Goes voor Zeeuwse 

kinderen tussen 6 en 20 jaar te organiseren van 23 tot en met 30 september. Het bestuur van de Frits Lensvelt Stichting 

vindt het een bijzonder project om de kinderen op deze manier kennis te laten maken met klassieke muziek en ook te 

betrekken bij de uitvoering ervan.  



 

3 
 

Stichting Jongerenopvang Zeeland (2017) 

Aanmoedigingsbijdrage voor de oprichting van het familiehuis Van Duijn in de gemeente Borsele voor de opvang van 

pleegkinderen van 8-18 jaar.  

Stichting Decreer Concreet (2017) 

Project ‘Kijk daar beweegt iets (achter de gerania)’. Het project heeft tot doel aandacht te vragen voor het werk van 

kunstenaars uit Middelburg en de rest van Zeeland 

Het project is laagdrempelig,  dat wil zeggen dat mensen geen entree hoeven te betalen en de meeste werken vanaf 

de straat te bekijken zijn. Daarnaast is er nog een interessant bijprogramma met lezingen, debatten, een hoorspel, 

muziek, een stripteken24 uur. Dit project vindt plaats de hele maand oktober 2017. 

Vereniging Musea Schouwen-Duiveland (2017) 

Financiële bijdrage voor het educatieveproject ‘Doe-us!’. Het is een project bestemd voor alle leerlingen van groepen 6 

en 7 van de basisscholen in Schouwen-Duiveland. De vereniging wil hiermee deze kinderen de mogelijkheid bieden ook 

de musea te bezoeken die op een wat grotere afstand liggen van hun eigen dorp. Een  belangrijk aspect, opdat 

kinderen kennis kunnen maken met het culturele aanbod in een wijdere omgeving. Het project vindt plaats van 30 

oktober tot 3 november 2017. 

Stichting Nationaal Watersnood Museum 1953 te Ouwerkerk (2017) 

Financiële bijdrage voor expositie te Colijnsplaat over het leven en werk van de in die plaats geboren 

waterstaatkundige Johannis de Rijke. Hij maakte in Japan furore met waterbouwkundige toepassingen die tot op de 

dag van vandaag hun relevantie bewijzen. Zeker in een tijd van toenemende orkanen door klimaatverandering kan er 

niet voldoende aandacht voor waterstaatkundige problemen en oplossingen zijn. Zeeland ervaart nog steeds de 

enorme impact die de watersnood van 1953 veroorzaakte. Het is belangrijk iedereen bij de les te houden. In 

samenwerking met Omroep Zeeland komter ook documentaireserie over verschillende Zeeuwse waterbouwers. Het 

Nationaal Watersnood Museum organiseert ook een symposium. De expositie, documentaireserie en het symposium 

vinden plaats in 2018.  

Vereniging Speeltuinvereniging Lammerenburg te Vlissingen (2017) 

Waarderingsbijdrage voor renovatie van deze speeltuin die toegankelijk is voor kinderen met en kinderen zonder een 

beperking. De renovatie zal plaatsvinden in 2019. 

Uitgeverij Komma (2017/2018) 

Bijdrage voor het maken van een nieuwe, meer complete publicatie over de fotografen die betrokken waren bij de 

samenstelling van het boek ‘De Ramp’ (1953). Het belang voor Zeeland achten wij zeer groot. Een 

overzichtstentoonstelling in 2018 in het Nationaal Watersnood Museum 1953 te Ouwerkerk was daarbij een grote pre.  

Stichting HAA in de Maat (2017/2019) 

Waarderingsbijdrage voor het project ‘Alleen ben je sneller, samen kom je verder’. Het project heeft tot doel leerlingen 

van de basisscholen in Oud-Vossemeer kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor muziek voor individueel 

plezier, verhoging van de cognitieve en sociale competenties en cultuurbehoud en de leefbaarheid in uw gemeenschap. 

Het geld is o.a. bedoeld voor aanschaf van muziekinstrumenten c.q. de uitvoering van de lessen.  

Stichting Switch (2018) 
Bijdrage voor het project ‘Literaire Tocht 2018’ voor scholieren en leerlingen van het voortgezet en beroepsonderwijs. 

Switch beoogt hierbij samen met Stichting Monument Middelburg en de Provincie Zeeland de 155 jaar afschaffing 

slavernij centraal te stellen. Het doel van de Literaire Tocht is: 

• Aandacht vragen voor thema’s als vrijheid, discriminatie, verdraagzaamheid en respect en die behandelen vanuit de 

invalshoek cultuur/literatuur.  

• Aandacht vragen voor cross-culturele verscheidenheid. 

• Aandacht vragen voor de herdenking ‘155 jaar afschaffing slavernij’.  

• Werken aan leesbevordering door alle leerlingen een speciaal door de auteur geschreven essay aan te bieden, na 

afloop van de lezing. 

• Een bijdrage leveren aan missie en doelstelling van de Four Freedoms door het jaar heen. 
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Stichting Zeeuws Vocaal Ensemble (2018) 

Waarderingsbijdrage voor het project Hohe Messe van J.S. Bach vanwege het streven klassieke muziek meer 

toegankelijk te maken (o.a. door gratis toegang bij repetities) voor met name jongeren. 

Stichting Feest van Herkenning (Veere) (2018) 

Toezegging voor een  waarderingsbijdrage voor de aanschaf van koffers en voorlichting voor een project dat bedoelt is 

vrijwilligers te scholen een positieve activiteit met mensen met (beginnende) dementie aan te bieden. In dit geval gaat 

het om samen zingen van oude, bekende liedjes van vroeger met de doelgroep. De Frits Lensvelt Stichting financiert in 

principe geen deskundigheidsbevordering, omdat dit tot de reguliere taken behoort van een stichting. De bijdrage 

komt daarom pas vrij als de Stichting Feest van Herkenning definitief de financiën rond heeft voor dit 

deskundigheidsbevorderingsproject.  

 
 
Toekomstige ontwikkeling 

Er zijn momenteel geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
 
Marjan de Koster 
 
Rilland, januari 2018 

 

 

 

Informatie over de Frits Lensvelt Stichting 

Frits Lensvelt in leven graficus, werd geboren te Vrouwenpolder op 13 mei 1922 en is overleden te Krabbendijke op 20 

februari 1992. Frits zelf heeft deze stichting net voor zijn overlijden op 7 februari 1992 opgericht.  

De stichting heeft ten doel: projecten of initiatieven in Zeeland financieel te ondersteunen op het terrein van welzijn, 

vorming of educatie. De te steunen doelen dienen binnen hun werksoort vernieuwend of veranderend van aard te zijn. 

In het bijzonder dient de steun ten goede te komen van initiatieven die zich richten op noden en behoeften van personen 

die behoren tot de minder kansrijke, vergeten of verwaarloosde groepen. Men dient bij het bereiken van de 

doelstellingen geen enkel onderscheid te maken naar godsdienstige, politieke, raciale en sexuele voorkeur. 

De financiële ondersteuning wordt als regel slechts eenmaal aan een zelfde project toegekend. 

 

 

 

Voor akkoord, 21 maart 2018 

 

 

Daan Kok Marjan de Koster Fiek Smitskamp 


