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JAARVERSLAG FRITS LENSVELT STICHTING 2016 

 

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 2016 drie keer: op 29 februari, 6 juni en 26 september.  

Het jaarlijks overleg van het bestuur met de Triodosbank vond plaats op 21 maart. 

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. 

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

website. Het is ook mogelijk bijlagen, zoals een begroting of een nadere toelichting mee te sturen. 

Alle bestuursleden ontvangen het formulier en de bijlagen rechtstreeks. 

Marischka Duinkerken onderhoudt de website, die in 2016 online ging. 

 

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 2016 voor een totaalbedrag van ongeveer 42.500 euro. Dat is 

ruim 12.500 meer dan in 2015. Het bestuur heeft bedragen toegekend aan de volgende 

organisaties/projecten: 

 

Stichting Zeeuwse Wereldvrouwen Diversiteit & Empowerment (2016) 

bijdrage voor de expositie ‘Het Verhaal Gaat Door ….’ over de vrouwengeschiedenis op Schouwen-Duiveland over de 

periode 1980 tot heden,  met nadruk op de actualiteit hiervan voor het handelen van vandaag. 

Stichting Kunst kun je leren (2016) 

ondersteuning van kunst- en educatieprojecten voor kinderen en jongeren die verblijven in het Asielzoekerscentrum in 

Goes. Het doel is kinderen en jongeren van het AZC een activiteitenaanbod te geven rond beeldende vorming en 

nieuwe media.  
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Stichting Vakanties Minima Walcheren (2016) 

sponsoring voor het organiseren van een vakantiereis in 2016 voor gezinnen met een minimaal inkomen in de 

gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. 

Stichting T Huus, Axel (2016) 

Bijdrage in de aanschaf van een tuinset voor de inrichting van een huis voor jongvolwassenen met een verstandelijke 

beperking. 

Stichting Weekje Weg (2016) 

Bijdrage organiseren van een vakantie voor vijf gezinnen met een minimaal inkomen uit de gemeente Kapelle 

Biezelinge in 2016 

Stichting Zeeuwse Zorgschakels (2016) 

bijdrage voor het project Dementievriendelijk Rilland. Het project heeft tot doel bij te dragen aan de kennis en 

acceptatie van demente mensen in de woonomgeving. Dit gebeurt door de ontwikkeling van een lespakket voor 

basisscholen, een onderzoekswandeling door Rilland en een theatervoorstelling rondom dementie. De opgedane kennis 

zal worden gebruikt voor de ontwikkeling in andere Zeeuwse gemeenten. 

Stichting Delta Cultureel / Museum Veere (2016) 

Bijdrage en garantstelling voor de expositie van ‘het dijkhuis in Veere; een speurtocht naar het verleden’. De 

tentoonstelling geeft een beeld van het voormalig woonhuis van de kunstenaars Frits Lensvelt Sr. en Jr. door zowel de 

opzet als door het tonen van kaarten, documenten, fragmenten, kunstwerken en foto’s. De tentoonstelling vindt plaats 

van 22 april tot en met 27 augustus 2017 in de Schotse Huizen in Veere. 

Stichting Zeeuwse Zorgschakels (2016) 

Bijdrage voor het project 'Deskundigheidsbevordering palliatieve zorg Zeeland'. Dit gebeurt door het ontwikkelen, 

ontwerpen en drukken van een notitieboek voor cursisten/hulpverleners dat hen handvatten geeft voor scholing, 

eindopdracht en implementatie van een verbetertraject in hun werkomgeving.  

Stichting Zeeuwse Concertzaal (2016) 

Bijdrage aan project ‘Alle Kinderen welkom in de Zeeuwse concertzaal’. In 2017 organiseert de Zeeuwse Concertzaal 

zes klassieke concerten voor kinderen die gebruikmaken van de buitenschoolse opvang in Walcheren. Het doel is o.a. 

het betrekken van kinderen en jongeren bij concerten en hen zo jong mogelijk bekend te maken met concertbezoek en 

klassieke muziekbeleving. 

 

Zeeuws Platform Stralingsrisico (2016) 

Bijdrage voor symposium SOLK en Elektrostress. Het doel van het symposium is bekendheid te geven aan en 

bewustwording te bevorderen van de klachten die veel mensen hebben door elektromagnetische straling. Ook zal er 

aandacht zijn voor Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK) en de mogelijke relatie met elektrostress. 

Dit gebeurt in samenwerking met studenten van de Hogeschool Zeeland. Het symposium vindt plaats in januari 2017.   

 

Watersnoodmuseum Ouwerkerk (2016) 

Bijdrage aan project Weerhoek. De Weerhoek dient een goede, volledige voorziening te worden waar alle 

belangrijkste informatie over de weersomstandigheden van de ramp van 1953 op een toegankelijke, interactieve wijze 

wordt weergegeven. De bedoeling is bewustwording te creëren over de gevolgen van overstromingen en het belang 

van waterveiligheid.  

 

Stichting Palazolli (2016) 

Garantstelling voor Buddy Project voor het onderdeel van de communicatie. Het doel van het project is om 

mensen die met kanker hebben op een laagdrempelige manier hulp te bieden, zowel in praktische als 

emotioneel zin. Hiervoor worden vrijwilligers geworven en opgeleid, die deze vorm van hulp kunnen bieden. 

De garantstelling geldt tot 1 juli 2018. 

 
Switch Zeeland (2016) 

Financiering project ‘Art1 in beeld’. Het project bestaat uit gastlessen van een fotograaf in de klas en een fotowedstrijd 
voor jongeren. Scholen voor voortgezet- en middelbaarberoepsonderwijs kunnen zich hiervoor aanmelden. De 
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fotograaf gaat met leerlingen in gesprek over artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens aan 
de hand van journalistieke en geëngageerde fotografen. Ook krijgen de leerlingen praktische tips om de visie op Art 1. 
in beeld te brengen. Op het bevrijdingsfestival 2017 vindt er een jongerenexpositie plaats. ‘Art. 1 in beeld’ draagt bij 
aan kennisoverdracht en opinievorming ten aanzien van de Four Freedoms de universele verklaring van de rechten van 
de mens.  
 
 
Toekomstige ontwikkeling 

Het bestuur heeft in 2016 op advies van de Triodosbank besloten alle aandelen en obligaties te 
verkopen en om te zetten in deposito’s. Dit betekent dat er geen grote fluctuaties meer in de 
financiën kunnen plaatsvinden. Het bestuur verwacht nog circa zeven jaar in de huidige 
samenstelling en met de huidige werkwijze door te gaan, onvoorziene omstandigheden 
uitgesloten. Het bestuur wil te zijner tijd bekijken of de stichting opgaat in een ander fonds. 
 
 
Marjan de Koster 
 
Rilland, januari 2017 

 

 

 

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, 23 januari 2017 

 

 

Daan Kok Marjan de Koster Fiek Smitskamp 


