JAARVERSLAG FRITS LENSVELT STICHTING 2014
Samenstelling Bestuur
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd:
-

Daan Kok, voorzitter;
Marjan de Koster, secretaris/penningmeester;
Fiek Smitskamp lid.

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2014 niet vergaderd.
Bestuur uitgaven
In totaal is er 67 euro aan bestuur uitgaven gedaan.
Werkwijze
Het bestuur kent financiële verzoeken via overleg per e-mail toe. Alle bestuursleden geven hun
argumenten om een verzoek wel dan niet te honoreren. Vervolgens maakt de secretaris een
conceptbrief. Elk bestuurslid geeft vervolgens zijn/haar commentaar hierop. De definitieve versie
van de brief ondertekent de voorzitter en verstuurt die naar de vragende organisatie.
Toekenningen
Het bestuur heeft in 2014 de volgende bedragen toegekend:
1)
2)

3.500 euro via Stichting Gentlewomen voor de research & ontwikkeling van het filmscript voor
een Zeeuwse Western .door Roslin Prager;
750 euro aan Museum Meermanno te Den Haag als bijdrage in de tentoonstelling ‘De
Verbeelders’, waar een illustratie van Frits Lensvelt Sr. is opgenomen. Dit is een eenmalige
afwijking van het beleid.

Jaarlijks overleg met Leonhard ten Siethoff van de Triodosbank
Het jaarlijks overleg met Leonhard ten Siethoff vond dit keer op 4 november in Bergen op Zoom
plaats. Aanwezig waren Fiek Smitskamp en Marjan de Koster. Daan Kok was verhinderd. De
financiële ontwikkeling van de aandelenportefeuille is doorgenomen. Voorts adviseerde Leonhard
ten Siethoff het bestuur van de Frits Lensvelt Stichting te kijken of het opgaan in bijvoorbeeld het
Oranjefonds geen optie moet zijn, omdat ons fonds relatief klein is. Uiteraard met inachtneming
van de bedoelingen van wijlen Frits Lensvelt en dus met de afspraak dat financiële bijdragen
alleen voor Zeeuwse ontwikkelingen beschikbaar komen .
De voornaamste reden voor het opgaan in een groter fonds ligt in de moeilijker bestuurbaarheid en
beheersbaarheid van relatief kleine fondsen (vermogen <5 miljoen euro). De ANBI-regeling stelt
steeds meer eisen hieraan en de kosten en het tijdsbeslag stuiten steeds vaker op praktische
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bezwaren. Ook zie je vaak dat geldvragers de (vele kleine) stichtingen en hun doelstellingen niet
kunnen vinden, zodat het vele filantropische geld de vele mooie initiatieven niet bereikt. Aansluiting
bij een groter fonds (via een fonds op naam waarbij de doelstelling van het oude fonds binnen het
nieuwe fonds vaak gehandhaafd kan blijven), betekent dat de Frits Lensvelt Stichting mee kan
liften op kosten, administratie, regelgeving, publiciteit en bestuur van het grote fonds.
Toekomstige ontwikkeling
Het bestuur zal zich in 2015 beraden over het wel dan niet opgaan in een groter fonds en daarvan
de voor- en nadelen op een rij zetten. Bovendien zal het bestuur bekijken of er een eigen website
moet worden ontwikkeld ter vergroting van de naamsbekendheid.
Daarnaast zal het bestuur het Jaarverslag 2014 verzorgen en een begroting samenstellen voor
2015.

Marjan de Koster
Rilland, maart 2015

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 13 april 2015

Daan Kok

Marjan de Koster
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Fiek Smitskamp

