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JAARVERSLAG FRITS LENSVELT STICHTING 2021 

 

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 2021 vanwege de Covid-19-pandemie niet. Dat was ook al het geval in 

2020. 

Het bestuur neemt 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 10 september. Fiek heeft ons daar vertegenwoordigd. Er vond in 2021 

één online ‘Meet & Match-bijeenkomst’ plaats, maar daaraan heeft ons bestuur niet deelgenomen.  

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 circa 1.050 euro uit. De hoogste 

uitgave betrof het laten samenstellen door een externe accountant van de Jaarrekening 2020. 

 

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 2021 een bedrag van circa 78.000 euro uitgekeerd. Dit bedrag 

is hoger dan in 2020. Vaak betrof het nog activiteiten van 2019, die in 2020 plaatsvonden of zijn 

afgerond. 

Aan meerdere organisaties is een bijdrage toegezegd die zij (soms in tranches) ontvangen zodra 

zij hun project of in 2021 of in 2022 starten. Vanwege de Corona-pandemie lopen diverse 

projecten helaas vertraging op. Het bestuur houdt hiermee rekening. 

De organisaties/verenigingen/stichtingen weten ons via de website goed te vinden. Het bestuur 

heeft in 2021 verzoeken afgewezen, omdat ze onvoldoende vernieuwend waren, te weinig 

concreet, al eerder voor hetzelfde doel een bijdrage hadden ontvangen of niet de juiste doelgroep 

bedienden.  
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In 2021 bracht Ard Hesselink het boek ín eigen beheer uit ‘Tussen dam en dijk’ over de levens van 

zijn grootouders Frits Lensvelt Sr. en Nell Bronger. Het is prachtig en rijk geïllustreerd boek met 

een even rijke geschiedenis. Ard Hesselink is nu bezig met een boek over zijn oom Frits Lensvelt 

Jr., de grondlegger van onze stichting, ter ere van zijn 100ste geboortejaar in 2021. Ook dit boek zal 

het bestuur financieren. 

 

Het bestuur heeft in 2021 bedragen toegekend aan de volgende organisaties/projecten (de 

volgorde is bepaald aan de hand van de datum van binnenkomst en niet alfabetisch): 

 

Stichting Ieder Mooi, Goes (2021) 
Bijdrage voor project ‘Recepten voor aandacht’. Dit  project komt ten goede aan de meest kwetsbaren in de 
samenleving en streeft naar het bevorderen van het gevoel van eigenwaarde van deze groep mensen. De mensen die 
ervoor in aanmerking komen, krijgen tweemaal een gratis beautyarrangement met als doel het geven van aandacht, 
een luisterend oor en de boodschap dat je mooi bent zoals je bent. En dát in deze Covid-19-tijd, waar iedereen smacht 
naar wat meer beleving en vrolijkheid. 

Stichting Vrienden van ’t Huus, Hulst (2021) 
Waarderingsbijdrage voor het inrichten van de tuin voor de bewoners (mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking) van ‘t Huus.  

Stichting Caesuur, Middelburg (2021) 
Financiële bijdrage voor de uitwisseling van internationale Europese kunstenaarsinitiatieven van 4-6 juni 2021 in 
Aarhus (Denemarken) om zo Zeeland op de internationale kaart te presenteren en te zetten. 

Stichting Kledingbank Zeeland (2021) 
Waarderingsbijdrage voor het werk van de Stichting Kledingbank Zeeland. Deze stichting wil via een mobiele uitgifte 
van tweedehandskleding gemakkelijker toegankelijk zijn voor minderdraagkrachtige mensen met verwijzing van een 
maatschappelijke instelling.  

Stichting Pluim (2021) 
Bijdrage voor het project/boek ‘Het Pennywafelhuis als inspiratie’. Het boek zal de ervaringen van het succesvolle 
Community Art project - het Pennywafelhuis – ter inspiratie en educatie delen met o.a. gemeenten, sociaal culturele 
instellingen, beeldend kunstenaars en andere cultuurmakers, MBO en HBO-instellingen op het gebied van cultuur en 
welzijn verwoorden.  

Stichting Cultureel Erfgoed ‘het Warenhuis’ te Axel (2021) 
Waarderingsbijdrage voor een vitrine voor de verworven kraaltjestassencollectie.  

Stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning, Koudekerke (2021) 
Waarderingsbijdrage voor de herinrichting van de tuin voor de bewoners (verstandelijk en meervoudig beperkte jong 
volwassenen) van deze stichting in Koudekerke. 

Stichting het Etty Hillesum Huis (2021) 
Een waarderingsbijdrage voor de totstandkoming van het Etty Hillesum Huis in Middelburg. In principe doneert de 
Frits Lensvelt Stichting geen gelden voor onroerend goed, maar heeft hiervoor een uitzondering gemaakt, omdat het 
huis een poel  voor educatie, wetenschap, cultuur en kunst zal zijn en vooral omdat Etty Hillesum aangaf dat je ook in 
zeer moeilijke tijden van vervolging en oorlog kunt leven zonder te haten. Een thema dat in deze tijden zeer relevant is 
en waarmee wetenschappers, kunstenaars en diverse stichtingen zich bezighouden.  

Zeeuwse Documentaire Stichting (2021) 
Bijdrage voor het project ‘Kruis in de duinen, met het educatieve doel om jongeren te betrekken bij de Zeeuwse 
geschiedenis en hen ervan op de hoogte te brengen dat vlak voor het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog ook 
hier in onze provincie nog executies plaatsvonden. 

Stichting Zeeuwse Concertzaal (2021) 
Bijdrage voor het installeren van een geluidsdouche bij de ‘Nieuwe composities’ in de gerenoveerde concertzaal. Het 
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betekent dat bezoekers/muziekliefhebbers die langs partituren lopen die zijn geplaatst aan een wand van de foyer van 
de concertzaal deze kunnen horen en beluisteren. Dat was een grote wens van Ad van 't Veer, de onlangs overleden 
oprichter en directeur van de Stichting Nieuwe Muziek en is een speciaal aandenken aan hem. 

 

Toekomstige ontwikkeling 

Er zijn momenteel geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
 
 
Marjan de Koster 
 
Rilland, januari 2022 

 

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. 

 

 


