JAARVERSLAG FRITS LENSVELT STICHTING 2018
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 2018 slechts een keer: 21 maart 2018.
Het jaarlijks overleg van het bestuur met de Triodosbank is vervallen.
Het bestuur neemt nog actief deel aan de bijeenkomsten met de andere Zeeuwse fondsen, o.a.
door deelname aan de zogenaamde ‘Meet & Match-bijeenkomsten’ die erop gericht zijn om
organisaties die geld nodig hebben in contact te brengen met de Zeeuwse fondsen. Er vond in
2018 geen reguliere fondsenoverleg plaats. De Meet & Match-bijeenkomst vond plaats op 20
januari in Middelburg. Fiek was onze vertegenwoordiger.
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 vergader-, administratieve en reiskosten 345 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 2018 voor een bedrag van circa 35.000 euro uitgekeerd. Aan
twee organisaties is een bijdrage (samen circa 16.500 euro) toegezegd die zij ontvangen zodra zij
hun project starten. Het totaalbedrag (inclusief de toegezegde bijdragen) is minder dan in 2017.
Toch weten organisaties/verenigingen/stichtingen ons steeds beter te vinden. Het bestuur heeft in
2018 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 Archipel School te Middelburg (2018)
Waarderingsbijdrage voor de inrichting van een veilige speel- en ontmoetingsplaats in de wijk voor kinderen met en
zonder beperking.
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Stichting Middelburg in Dialoog (2018)
Eenmalige bijdrage voor het organiseren van een pilot kinderdialoog op de Bredeschool Cypressenhof.
Stichting Caesuur te Middelburg (2018)
Financiële bijdrage voor het deel van het Caesuur-programma dat samen met studenten van de U.C.R. en kunstenaar
Sophie Krier gestalte gaat krijgen. Dit betekent dat Caesuur het initiatief van een aantal studenten om meer
verbinding met de stad vanuit hun studiediscisplines, zoals Art en Philosophy, om meer in contact te komen met
processen in de kunstwereld gaat vormgeven.
Stichting Chocolate Lovers te Middelburg (2018)
Financiële bijdrage voor het aanschaffen van een mobiele wielmachine. Met deze nieuwe machine kan de Stichting
Chocolate Lovers hun vrijwilligers 6 dagen per week op pad sturen om de doelgroep (terminaal of langdurige ernstig
zieke kinderen) te voorzien van mooie momenten. (Zij bieden deze activiteiten kosteloos aan. Ze kunnen dit o.a. door
het runnen van een winkeltje runnen en de opbrengst uit het winkeltje hiervoor te gebruiken). Met deze aanschaf kan
de Stichting zeker 200 extra kinderen per jaar voorzien van een fijne bezigheid.
Stichting Zeeuwse Klipper Avontuur (2018)
Financiële bijdrage in de renovatie van de klipper Avontuur. Het bestuur van de Frits Lensvelt Stichting is onder de
indruk van uw educatieve werk voor scholieren en zou het jammer vinden als dit werk door het niet restaureren van
het schip teloor zou gaan. Het bestuur waardeert bovendien het behoud van cultureel erfgoed, zeker als daar zoveel
jongeren ook in de toekomst van kunnen profiteren.
Stichting Polderhuis Westkapelle (2018)
Eenmalige waarderingsbijdrage voor het organiseren van viermaal een ‘mannenontbijt’. Het doel is om met deze
ontbijten ontmoetingen en een onderlinge band van gezamenlijke interesse te bevorderen. In de toekomst hoopt het
bestuur van de Stichting Polderhuis Westkapelle dat deze mannen zelf mede vervolgactiviteiten gaan organiseren.
Stichting Vrienden van Hoogbegaafden onderwijs in Schouwen-Duiveland (2018)
Eenmalige waarderingsbijdrage voor Vituvio. Het programma stelt kinderen in staat zichzelf te zijn en niet als een
buitenbeentje te boek te staan. Het is de bedoeling deze kinderen passend (basis)onderwijs te bieden.
Stichting Welzijn Middelburg (2018)
Fnanciële bijdrage voor Studio416, een multimediale studio waar kwetsbare jongeren uit probleemgezinnen een plek
vinden om hun talenten te ontwikkelen en doorgeven, geschoold worden en de programmering rond en de
proefuitzendingen via livestreaming gaan doen. Het is de bedoeling dat Studio416 een structurele activiteit van het
jongerenwerk in Middelburg wordt. De Frits Lensvelt subsidieert de onderdelen publiciteit, inrichting studio en
educatie workshops.
Coöperatieve Vereniging ArtHouseZeeland (2018)
Startsubsidie voor het project Kunst met een toekomst om waardevolle kunstwerken van overleden kunstenaars veilig
te stellen voor de toekomst en te voorkomen dat ze bijvoorbeeld op een milieustraat terecht komen of anderszins
vernietiging te voorkomen. Vooral de toegankelijkheid voor het publiek, aankoopmogelijkheden, het
ambassadeurschap en het tentoon stellen van de werken van overleden kunstenaars spreekt het bestuur van de Frits
Lensvelt Stichting aan.
Stichting Zeeuwse Zorgschakels (2018)
Financiële bijdrage voor het ontwikkelen van informatiemateriaal voor kinderen met hoofdletsel. Na inventarisatie
tijdens het project Implementatie Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel is er verbinding gelegd tussen CJG's, GGD
en zorg. Om kinderen de juiste diagnose, zorg en ondersteuning te bieden is goede signalering nodig. Voor (ouders)
van kinderen met hoofdletsel bleek dat er geen geschikt informatiemateriaal was. Dit is in samenwerking met
bovengenoemde partners nu ontwikkeld.
Stichting Zeeuwse Concertzaal (2018)
Waarderingsbijdrage voor project ‘Theaterlicht voor diversiteit’. De Zeeuwse Concertzaal ondergaat de komende tijd
ingrijpende aanpassingen om een breder publiek aan te trekken en drempels te slechten. Dit betekent dat er ook aan
inrichting van de zalen enzovoort verbouwingen plaatsvinden. De Frits Lensvelt Stichting investeert niet in onroerend
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goed en financiert dit ook niet. Een bijdrage om meer diversiteit tee bereiken wilde het bestuur waardeert het bestuur
echter wel.

Stichting Switch (2019)
Bijdrage voor het project ‘Literaire Tocht 2019’ met Johan Fretz 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.
De Frits Lensvelt Stichting geeft in principe slechts een keer subsidie aan een project. Bij hoge uitzondering is dit voor
de Literaire Tocht voor een tweede en laatste maal gebeurd.
Stichting Caesuur (2019)
Eenmalige bijdrage voor deelname met ‘RuimteCaesuur’ aan een expositie buiten Zeeland in dit geval aan de
kunstbeurs This Art Fair in de Beurs van Berlage in Amsterdam.
Dorpsraad Lewedorp (2019)
De Dorpsraad in Lewedorp viert in 2019 het negentig jarige bestaan van het dorp. De Frits Lensvelt Stichting geeft een
bijdrage voor de aan te leggen ‘mozaïekroute’ door het dorp. Het is de bedoeling dat deze ‘mozaïekroute’ structureel
blijft liggen.
Stichting GraauwRock (2019)
Op 29 mei 2019 organiseert GraauwRock specifiek voor mensen met een fysieke en/of lichamelijke beperking en hun
familie en/of begeleiders een festival. De Frits Lensvelt Stichting geeft hieraan een bijdrage.
Zeeuwse Documentatie Stichting (2019)
Bijdrage voor de documentaire ‘EERSTE HULP BIJ OORLOG - verpleegkundige activiteiten in de Slag om de Schelde 1944’.
Stichting Decreer Concreet (2018/2019)
Bijdrage voor de ‘’ Schat van het GAK-gebouw’ in Goes. Decreer Concreet zet zich in voor het behoud van het
kunstwerk van kunstenares Elsa Westland. Midden in Goes staat het oude kantoorgebouw van het GAK al jaren leeg.
Verborgen in de entreehal staat een indrukwekkend kunstwerk, een keramisch wandreliëf van 3,5 meter hoog bij 4,5
meter breed. Door het golvende lijnenspel enerzijds denken aan aardlagen (een vertaling van de diverse lagen van de
bevolking die het GAK moest bedienen), anderzijds aan waterstromen, die in Zeeland natuurlijk nooit ver weg zijn. Het
is de bedoeling dat het gebouw in 2019 wordt gesloopt. Decreer Concreet ijvert ervoor dat het kunstwerk op een
publiek toegankelijke plaats terugkomt en ook wil het dat schoolkinderen bij het proces worden betrokken.
Galerie De Vier Gemeten Veere / Uitgeverij De Boer - De Ruiter (2019)
Bijdrage aan het uit te geven van het boek ‘Veere daar moest je geweest zijn’, een naslagwerk met de namen van meer
dan 1000 kunstenaars die in Veere (een- of meermalig) tussen 1892 en 1992 werkten. De auteur is Joost Bakker. Het
boek wordt gepresenteerd in juni 2019 tegelijkertijd met de gelijknamige expositie over de Veerse kunstenaarskolonie
in het Veers Museum.

Toekomstige ontwikkeling
Er zijn momenteel geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Marjan de Koster
Rilland, januari 2019
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