JAARVERSLAG FRITS LENSVELT STICHTING 2019
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 2019 is een keer formeel op 5 mei 2019 en kwam een keer informeel bij
elkaar op 1 juni 2019 in Veere. In Veere vond er een kort overleg met Ard Hesselink, kleinzoon van
Frits Lensvelt Sr. plaats over een uit te geven boek over zijn opa en oma.
Het bestuur neemt 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 een regulier
fondsenoverleg plaats op 21 november. Fiek heeft ons daar vertegenwoordigd.
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 bijna 1.400 euro uit. Dat is meer dan
voorgaande jaren en vooral te verklaren door het externe laten samenstellen van de Jaarrekening
2018.
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 2019 voor een bedrag van bijna 78.000 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 veel hoger dan in 2018.
De verzoeken van organisaties/verenigingen/stichtingen weten ons goed te vinden. Het bestuur
heeft in 2019 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 in 2019 bedragen toegekend aan de volgende organisaties/projecten:
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Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis te Axel (2019)
Bijdrage voor het Hellinc-project dat tot doel heeft de in Axel geboren componist Lupus (Wulfaert) Hellinc vanwege
diens verdiensten voor de polyfone muziek onder de aandacht van een groter publiek te brengen .
Stichting Welzijn Middelburg (2019)
Financiële bijdrage voor aanschaf van een elektronische ondersteunende duofiets om kwetsbare mensen in beweging
te krijgen en ze andere mensen te laten ontmoeten.
De doelstellingen van het project zijn:
1. De mensen uit hun eenzaamheid en isolement halen, uit hun huis halen. Inwoners met elkaar verbinden en zo de
leefbaarheid te vergroten.
2. Het samen dingen doen en elkaar ontmoeten in een gezellige omgeving.
3. Bewoners met een lichamelijke en/of geestelijke beperking de mogelijkheid bieden normaal deel te nemen aan de
samenleving waartoe ze behoren en ze te laten genieten van de prachtige omgeving.
4. De mogelijkheid bieden de fietsen ook beschikbaar te stellen aan andere gebruikers, bijvoorbeeld moeder en
dochter voor een uitje.
Stichting Het Zeeuws Orkest (2019)
Toezegging financiële bijdrage aan het project ‘De Muziekkoning’. Het plan van Het Zeeuws Orkest is om de kinderen
in de steden en dorpen, verspreid over de eilanden, te bereiken met een muziekproductie die een aanvulling en
aanmoediging is voor alle basisscholen om Méér Muziek in de Klas te gaan opnemen in hun onderwijsprogramma. Dit
keer niet ín de klas, maar in de dorpshuizen en kleine theaters. Juist het bezoeken van een concert buiten de school
maakt het voor kinderen spannend. Het is goed dat ze vroeg leren dat je voor culturele uitingen soms buiten de deur
je licht moet opsteken.
Revant – Team Zeebra (2019)
Toezegging financiële bijdrage voor het aanschaffen van een vast frame handbike. Poliklinische en klinische
revalidanten (afkomstig uit geheel Zeeland) kunnen hier gebruik van maken. De stalling van de deze handbike is in de
vestiging Goes, maar ook revalidanten van de vestiging in Terneuzen (De Wielingen) kunnen deze fiets gebruiken. De
handbike zal voornamelijk met de volgende twee doelstellingen worden ingezet:
 Als therapeutisch hulpmiddel voor meerdere behandeldoelen. Denk hierbij aan ontwikkeling van fysieke conditie en
kracht, kennismaking met deze sport- c.q. vrije tijds mogelijkheid en bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl;
 Ondersteunend trainingsmiddel voor onze Zeeuwse deelnemers aan de handbike wedstrijd.
Stichting Polderhuis Westkapelle (2019)
Tweede en tevens laatste 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 Present in Terneuzen (2019)
Eenmalige financiële bijdrage om vrijwilligers te ondersteunen die in contact staan c.q. komen met kwetsbare mensen
in een sociaal isolement. Het doel is de vrijwilligers in contact te brengen met deze doelgroep en ze te kunnen helpen
hun isolement te doorbreken. De hulpontvangers krijgen het gevoel gezien en gerespecteerd te worden. Daarnaast
geeft het de vrijwilligers een inkijkje in het leven van mensen die niet meer zonder hulp van anderen zich staande
houden in de maatschappij.
Vereniging Primas Scholengroep – ’t Paalhoofd Zoutelande (2019)
Waarderingsbijdrage voor de inrichting van een buitentuin op het schoolplein van basisschool ’t Paalhoofd met de
intentie dat er diverse mensen/organisaties gebruik van kunnen maken, zoals muziekvereniging, de buitenschoolse
opvang (BSO), de Vereniging van Nederlandse Huisvrouwen enzovoort .
Atelier Zeeklei Krabbendijke (2019)
Bijdrage voor de aanschaf van bokken en ezels voor de inrichting van het Atelier Zeeklei in de voormalige wachtruimte
van het NS-station. Er komt een open atelier in deze voormalige wachtruimte waar mensen keramiek- en schilderlessen
kunnen volgen. Het atelier moet een inspiratiebron zijn voor veel mensen om creatief aan de slag te gaan.
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Stichting Watersport Gehandicapten Nederland (SailWise) (2019)
Eenmalige donatie voor maximaal zes mensen met een beperking uit Zeeland om deel te kunnen nemen aan de
activiteiten van SailWise. SailWise is een toonaangevende aanbieder in Nederland van meerdaagse en uitdagende
watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met een handicap. Vanuit hun drie volledig aangepaste en
rolstoeltoegankelijke accommodaties kan iedereen genieten van een onvergetelijke tijd op het water. Met de juiste
aanpassingen is het voor iedereen - ongeacht zijn of haar handicap - mogelijk om te (leren) watersporten.
Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere (2019)
Eenmalige donatie voor voor de ontwikkeling van een stads- en educatieprogramma dat deze stichting opzet in
samenwerking met de inwoners van Veere. De Grote Kerk Veere krijgt een nieuwe bestemming en wordt het nieuwe
cultuurpodium en festivalhuis voor Zeeland. De kerk wordt een culturele ontmoetingsplek die altijd open is en rekening
houdt met een breed publiek. De combinatie van eeuwenoud erfgoed en hedendaagse technologie zorgt voor een
spannende ervaring die uniek is voor Zeeland.
Ard Hesselink (2019)
Toezegging bijdrage voor het boek in wording ‘Tussen dam en dijk’ over de levens zijn grootouders Frits Lensvelt Sr. en
Nell Bronger. Uitgangspunt is meer aandacht en beter begrip voor het werk van Frits Lensvelt (waarvan veel in dit boek
voor het eerst beschreven/getoond wordt) en een wijdere erkenning van het werk van zijn vrouw Nell Bronger die tot
op heden in zijn schaduw een te anoniem bestaan heeft gehad.
Provincie Zeeland – 75 jaar Bevrijding – Slag om de Schelde (2019)
Bijdrage voor het educatieve en culturele onderdeel van de viering van de ‘Slag om de Schelde’, opdat nieuwe
generaties leren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat we de vier vrijheden (Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid
van Religie, Vrijwaring van Vrees en Vrijwaring van Gebrek van Franklin D. Roosevelt) moeten koesteren. In 2019 en
2020 herdenken én vieren we dat het 75 jaar geleden is dat het Koninkrijk der Nederlanden werd bevrijd. We vieren dat
we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan
nieuwe generaties.
Stichting Strass (2019)
Stichting Strass is een onafhankelijke non-profitorganisatie. Strass ontwikkelt projecten en programma’s, die gericht
zijn op de training van jongeren met een verstandelijke beperking in zelfredzaamheid. Geleerde vaardigheden kunnen
de jongeren direct toepassen in hun eigen leefsituatie. Eén van de programma’s die STRAS heeft ontwikkeld is
Schatbewaarder. Het programma Schatbewaarder richt zich specifiek op de financiële zelfredzaamheid van jongeren
met een verstandelijke beperking. Het programma Schatbewaarder gaat Strass uitvoeren en implementeren op 4
scholen voor Speciaal Onderwijs in Zeeland in Terneuzen, Middelburg en 2 in Goes. De Frits Lensvelt Stichting geeft
hieraan een financiële bijdrage.
Stichting De Oostkerk Middelburg (2019)
Eenmalige bijdrage voor de Stichting de Oostkerk. Deze stichting ging in het voorjaar van 2019 van start met een
aanbod van culturele en maatschappelijke activiteiten. Middels concerten, lezingen, rondleidingen, en
tentoonstellingen willen deze Stichting vooral publiek uit Zeeland betrekken bij dit iconische, prachtige culturele en
religieuze erfgoed. Uiteraard wil de Stichting de Oostkerk deze activiteiten ook in het najaar van 2019 en de jaren
daarna voortzetten.
Vereniging Het Westkappels Koor (2020)
Het Westkappels Koor viert in 2020 haar honderdjarig bestaan. De vereniging wil dit met een speciale uitvoering
vieren. Het bestuur van de Frits Lensvelt Stichting heeft besloten deze unieke mijlpaal ruimhartig te subsidiëren.
Stichting for Specials (2020)
GraauwRock heeft in vervolg op het succes van het festival in 2019 voor mensen met een fysieke en/of lichamelijke
beperking de Stichting for Specials opgericht. Deze Stichting for Specials organiseert nu het festival, met het
vernieuwende element mensen met en zonder beperking samen kunnen genieten van muziek en ander entertainment.
Ze bieden een podium aan artiesten met een beperking en laten mensen kennismaken met de doelgroep in een
omgeving waar ze in hun kracht staan. Zo proberen ze bij te dragen aan empowering en inclusie van mensen met een
beperking. De Frits Lensvelt Stichting geeft hieraan een eenmalige bijdrage.
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Zeeuwse Wereldvrouwen Schouwen-Duiveland (2020)
Bijdrage voor de expositie HerStory van de Zeeuwse Wereldvrouwen in de ZB te Middelburg. De expositie is bestemd
voor geïnteresseerden in Vrouwengeschiedenis en Vrouwenrechten en diversiteit binnen de Zeeuwse/Nederlandse
samenleving. Eerdere exposities van HERSTORY vonden plaats in 2017 in het Gemeentehuis van Schouwen-Duiveland
en in maart/april 2018 in de Bibliotheek van Schouwen-Duiveland in Zierikzee. Het gaat over 40 jaar
vrouwengeschiedenis in Zeeland en daarbuiten en laat zien hoe de positie van vrouwen in de samenleving is
veranderd. Het vernieuwende aspect is dat deze expositie een ''verhaal vertelt'' dat uitgaat van het motto Think
Global – Act Local.
Stichting Present De Bevelanden (2020)
Eenmalige financiële waarderingsbijdrage om vrijwilligers in de Bevelanden te ondersteunen. Deze stichting biedt
doorgaans hulp aan mensen aan de rand van de samenleving en die zelf geen netwerk hebben, arm zijn of een slechte
gezondheid hebben. Andere doelgroepen zijn mensen in zorgcentra, zoals statushouders. De hulp is projectmatig van
aard. Present speelt in op de groter wordende zorgbehoefte in de maatschappij.

De Stichting Viefant kreeg in 2018 een bijdrage van ons. Helaas kon deze stichting door
omstandigheden het geld niet volledig uitgeven. Met toestemming van het bestuur heeft deze
stichting het overgebleven bedrag uitgegeven dat een doel dat dichtbij het oorspronkelijke lag. De
Stichting Zeeuws Landschapsbeheer heeft op 4 september feestelijk de herstelde, gerenoveerde
grafsteen van Frits Lensvelt Sr. onthuld op de voormalige historische begraafplaats te
Vrouwenpolder tegelijkertijd met de andere nog aanwezige gerenoveerde grafstenen. Het bestuur
heeft de Stichting Landschapsbeheer Zeeland aangeboden de kosten voor een informatiebord bij
deze voormalige begraafplaats te financieren.
Het Atelier Zeeklei in Krabbendijke heeft zich gevestigd in het voormalige stationsgebouw in
Krabbendijke. Dit atelier ontving een bijdrage in de aanschaf van bokken en ezels. Na aanschaf
was er nog geld over en heeft het bestuur toestemming gegeven om van dit restantbedrag
penselen aan te schaffen.
Toekomstige ontwikkeling
Er zijn momenteel geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Marjan de Koster
Rilland, januari 2020

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.
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