


OVER DE STICHTING

Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert 
met subsidies projecten van instellingen ten behoeve van studie, zorg, cultuur en 
sociale cohesie of een combinatie van deze aandachtsgebieden. De Stichting werd 
in 1952 opgericht door mejuffrouw Louise M.A. Fentener van Vlissingen ter nage-
dachtenis aan haar overleden broer Mr. August Fentener van Vlissingen.

Bij voorkeur verleent de Stichting eenmalige subsidies aan verenigingen en stichtingen. 
Enkel kleinschalige projecten komen hiervoor in aanmerking. De Stichting verleent 
geen subsidies aan projecten op het gebied van bouw-, restauratie- of instand-
houdingskosten. Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds geeft voorrang 
aan projecten binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Fondsenwerving
De Stichting werft geen fondsen. Haar vermogen is opgebouwd uit donaties, 
erfstellingen, schenkingen, legaten en giften. De opbrengsten uit het vermogen 
worden aangewend voor het financieren van giften.
 
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 
Drs. F.H.B. Cladder (voorzitter)
J.A. Bletz
V.J. Boumeester
J.-P. Honegger
P. Waller

Zij beoordelen gezamenlijk alle aanvragen. Hiervoor komt het bestuur bijeen in 
het voor- en najaar. In 2020 zijn de heer J.A. Fentener van Vlissingen en de heer 
W. Waller uit het bestuur getreden. Zij hebben de Stichting respectievelijk 33 en 
19 jaar gediend.

Stichting Mr. August Fentener van  
Vlissingen Fonds is gevestigd in Zeist.
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Catching Cultures Orchestra (CCO) verbindt 
Arabische en Afrikaanse musici met het 
Nederlandse muziekleven. CCO ontstond 
toen blaasorkest ‘De Tegenwind’ uit Utrecht 
vluchtelingen opzocht in het AZC om met 
hen en hun muziek kennis te maken. 

Hieruit is een bijzondere formatie gegroeid. 
De ruim twintig musici, professionals en 
amateurs, laten zich met hun diverse palet aan 
instrumenten graag door elkaar inspireren. 
Zij ontwikkelen in samenspel muziek waarin 
uiteenlopende tradities herkenbaar blijven. 

CCO heeft met TivoliVredenburg eigen 
festivals opgezet waar een zeer gemengd 
publiek op afkomt. Nieuwkomers brengen al 
snel weer anderen in beweging. Het festival 
eindigt in een dansfestijn waarbij iedereen ook 
eten meebrengt en met elkaar aan tafel eet. 
Dat samenzijn wordt mede mogelijk dankzij 
financiële bijdragen van fondsen zoals het Mr. 
August Fentener van Vlissingen Fonds. Een 
foto van de eerste reeks flatconcerten bij de 
flats in Overvecht. © Annelien Nijland 

Een foto van de eerste reeks flatconcerten bij de flats in Overvecht. © Annelien Nijland

“FLATBEWONERS REAGEERDEN ENTHOUSIAST. ER WERD 
GEKLAPT EN GEDANST OP DE MIX VAN OER-HOLLANDSE 
EN ARABISCHE MUZIEK; LEEF! VAN ANDRÉ HAZES OF EEN 
TRADITIONEEL KOERDISCH LIEDJE - ZE BLIJKEN ZICH ALLEBEI 
PRIMA TE LENEN VOOR EEN FEESTJE OP HET BALKON” - 
Reactie in UitAgenda Utrecht

STICHTING CATCHING 
CULTURES ORCHESTRA



Foto’s van de eerste reeks flatconcerten in Overvecht. © Annelien Nijland

2020 en COVID-19
Vanwege de COVID-19 pandemie heeft CCO veel minder kunnen optreden 
en moest ook de jubileumeditie van het festival helaas worden uitgesteld. Wel 
is er tweemaal een coronaproof concert gegeven in de wijk Overvecht. Er 
werd gespeeld op één dag bij diverse flats en verzorgingstehuizen, in afgeslankte 
bezetting en steeds op gepaste afstand van elkaar. Bij beide optredens werd er 
samengewerkt met lokale organisaties (Sport Utrecht, Stut theater, Project O, 
ZIMIHC) en enkele namen met landelijke bekendheid (Jumbo Supermarkten, 
Olga Commandeur van Nederland In Beweging).

Toekomst
CCO gaat zich de komende jaren artistiek 
verder ontwikkelen en betrekt daarbij nog 
meer dan voorheen de kennis en kunde 
van nieuwkomers. Ze richt zich daarbij op 
grotere podia, een hoogwaardiger product 
en meer publieksbereik. Naast artistieke 
innovatie legt CCO zich toe op cultuurpar-
ticipatie. Ze ontwikkelt muziekcommunities 
in twee Utrechtse wijken, bezoekt daarbij 
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lokale musici en ensembles, biedt podia aan, 
zet muzikale dialogen op en organiseert 
gezamenlijke optredens met respect voor 
ieders kunnen en achtergrond. Zo komen 
allerlei nieuwe contacten tot stand en 
draagt CCO bij aan een gevoel van trots 
en samenzijn. De eerdergenoemde flatcon-
certen waren hier onderdeel van.
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STICHTING 
DROOMDAG

“ER WERD AANGEBELD EN WAT 
ZAGEN WE BUITEN STAAN? EEN 

LIMOUSINE SPECIAAL VOOR ONS!”
Joyce, Droomdagmoeder

Stichting Droomdag is opgericht door Mary van 
Dueren-van der Meer, getrouwd en moeder van 
drie kinderen. In 2004 kreeg Mary de diagnose 
borstkanker. Er volgde een lange tijd van operaties, 
bestralingen, hormoonkuren en chemo’s. In die 
tijd zag Mary veel gezinnen geweldige dagen met 
elkaar doorbrengen dankzij andere stichtingen. 
Prachtige initiatieven voor gezinnen met ernstig 
zieke kinderen. Waarom was er niet zoiets voor 
haar kinderen? Want als je als ouder ernstig ziek 
bent, heeft dat ook een enorme impact op het 
hele gezin. Het bleek het startschot voor Stichting 
Droomdag.
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In 2020 heeft de Stichting voor ruim 100 gezinnen 
een Droomdag kunnen organiseren. De plannen 
lagen er om 180 gezinnen te bereiken, maar toen 
kwam COVID-19. Door om te denken heeft de 
Stichting toch een manier gevonden om de gezinnen 
veilig en verantwoord in het zonnetje te zetten. 
Bijna alle Droomdagen vonden in 2020 individueel 
bij deze gezinnen thuis plaats. Dit was arbeidsinten-
siever, maar tegelijkertijd wilde Stichting Droomdag 
alles op alles zetten voor deze gezinnen, die vaak 
geen tijd hebben om te wachten op betere tijden.

Vooruitzichten 
De afgelopen jaren heeft Stichting Droomdag 
(behalve ten tijde van corona) een mooie groei laten 
zien. De droom van Mary om zoveel mogelijk jonge 
gezinnen met een levensbedreigend zieke ouder 
te bereiken, is de missie van nu. Voor 2021 heeft 
de Stichting opnieuw als doelstelling om voor 180 
gezinnen een Droomdag te organiseren. “De nieuwe 
wijze van organiseren hebben wij onder de knie, 
waardoor we verwachten dat dit haalbaar is voor 
2021. Corona heeft echter ook het nadelige effect 
dat veel inkomsten uit evenementen zoals spon-
sorlopen, galadiners etc. achterblijven,” geeft Thijs 
Kooloos, teamlid Fondsenwerving, aan. “Zonder 
voldoende financiën, kunnen wij onze doelstelling 
niet halen. Steun vanuit fondsen, waaronder het Mr. 
August Fentener van Vlissingen Fonds, is onmisbaar 
gebleken in de afgelopen jaren en zal ook zeker dit 
nieuwe jaar weer essentieel zijn om onze missie 
vorm te geven.”

Familie Veldema tijdens hun Droomdag

Familie Montfrooy tijdens hun Droomdag
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STICHTING 
PRATEN 

MET JE 
HANDEN

“DE GEBARENPOPPEN WORDEN INGEZET 
OM MEER CONTACT MET DE KINDEREN TE 
MAKEN EN ZIJN ZO POPULAIR. WE HOEVEN 
ZE MAAR TEVOORSCHIJN TE HALEN EN DE 
KINDEREN GAAN AL STRALEN.” 
Lindai en Maartje, Poppenspelers 
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Gebaren met Lotte & Max
“Regelmatig denken mensen dat Gebaren met Lotte & Max een of andere grote 
uitgeverij is, of een omroep of een overheidsinstantie, maar in werkelijkheid is 
Lotte & Max piepklein. Ik vind dat wel cool. Tien jaar geleden heb ik de uitgeverij 
met eigen middelen en als moeder van een kind met spraaktaalproblemen 
opgericht. Cato had een trachea canule (opening in de luchtpijp) en kon daardoor 
destijds niet praten. Wij kregen een gebarencursus, maar zagen dat veel mede-
cursisten vroegtijdig afhaakten. Ik wilde een kindgericht aanbod ontwikkelen om 
gebarenlessen leuker en laagdrempeliger te maken, omdat het zo belangrijk is voor 
de taalontwikkeling.” Zo is Gebaren met Lotte & Max ontstaan. Stichting Praten 
met je Handen begon klein, maar door hard werken is de Stichting inmiddels 
uitgegroeid tot een professioneel geheel. Eerst met filmpjes en boekjes die mensen 
thuis kunnen gebruiken ,maar de afgelopen jaren tevens met scholenprojecten, 
aanvullend lesmateriaal en theater.

Oprichter 
Renske Douwes 
Dekker met 
dochter Cato

Stichting Praten met je Handen 
heeft als missie om kinderen die 
niet praten een stem te geven en 
ze uit hun isolement te halen. De 
Stichting is opgericht door Renske 
Douwes Dekker, tevens bedenker 
van Gebaren van Lotte & Max.
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Het jaar 2020
De Stichting heeft geen structurele financiële 
ondersteuning. Het jaar 2020 was dan ook 
zwaar en alle zeilen moesten bijgezet worden om 
te overleven. Gelukkig was de redding nabij. Er 
kwamen toezeggingen van fondsen, waaronder 
Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, voor 
een nieuw project om het scholenprogramma op 
25 scholen uit te voeren. Een prachtig initiatief 
waarbij reguliere en speciale scholen in vijf weken 
tijd training, coaching en een theatervoorstelling 
krijgen.

Lesmateriaal van Gebaren met Lotte & Max

Scholenprogramma

Toekomstplannen
“Met Stichting Praten met je Handen hebben we 
nog heel veel plannen om gebarentaal toegankelijker 
te maken. We willen proberen elk jaar te groeien en 
meer scholenprojecten te doen. Verder moeten we 
hoognodig onze gebarenwoordenschat uitbreiden. 
Hiervoor hebben we vorig jaar al opnames gemaakt, 
maar deze moeten nog uitgewerkt worden. We 
maken plannen voor een mooie gebaren app en willen 
heel graag meer bekendheid creëren, om dat wat we 
gemaakt hebben aan de wereld te laten zien,” aldus 
Renske Douwes Dekker.
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RIJNSTATE  
VRIENDENFONDS 

Over de Stichting

Uitgelicht
 - Stichitng Catching 
Cultures Orchestra

 - Stichting Droomdag
 - Stichting Praten  
met je Handen

 - Rijnstate 
Vriendenfonds 

Jaarcijfers 2020
 - Staat van Baten  
en Lasten

 - Toelichting op de  
Staat van Baten en 
Lasten

 - Giften

Een intensive care (IC) behandeling kan soms dagen tot weken duren. Een periode 
die zich geheel afspeelt in een IC kamer. Oud-IC patiënten ervaren vaak maanden 
na hun ontslag uit het ziekenhuis nog beperkingen in het dagelijks leven. Vooral 
tijdens deze coronaperiode komt duidelijk naar voren welke impact een langdurig 
verblijf op de IC kan hebben. Er kan sprake zijn van verlies van spiermassa, 
verminderde beweeglijkheid van gewrichten en spieren, coördinatiestoornissen 
en psychische klachten, zoals posttraumatische stress stoornissen.

“ALS JE ZIET HOE PATIËNTEN OPFLEUREN 
ALS ZIJ VOOR HET EERST WEER DE WIND 

DOOR HUN HAREN EN DE ZON OP 
HUN HUID VOELEN, DAN BESEF JE PAS 

HOE BELANGRIJK DIT IS.” 
Michiel Blans, intensivist op de IC

Als patiënten vroeg een beweegprogramma aangeboden 
krijgen, is het herstel vaak sneller en beter. Daarom is 
het tegenwoordig gebruikelijk om patiënten ‘zo wakker 
mogelijk’ op de IC te behandelen. Om hieraan nog meer 
invulling te geven, is het de grote wens van de artsen en 
medewerkers om een speciale huiskamer en dakterras 
bij de nieuwe IC te creëren. Hiermee willen zij patiënten 
een prettiger verblijf bieden en bijdragen aan beter en 
sneller herstel. Zij willen de patiënten hiermee de kans 
bieden in een veilige omgeving van de buitenlucht te 
kunnen genieten. Frisse lucht en natuurlijk licht zijn een 
krachtbron op weg naar herstel. Michiel Blans, intensivist 
op de IC: “Als je ziet hoe patiënten opfleuren als zij voor 
het eerst weer de wind door hun haren en de zon op 
hun huid voelen, dan besef je hoe belangrijk dit is.”
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Diverse wetenschappelijke studies tonen aan 
dat een groene omgeving of uitzicht op de 
natuur een positief effect heeft op het herstel 
van patiënten. Het vermindert stress en angst, 
zet aan tot beweging en verbetert het gevoel 
van welzijn.
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2020
2020 was in alle opzichten een moeilijk jaar waarin veel werd gevergd van 
al het personeel van Rijnstate, maar ook van ondernemers, bedrijven en 
organisaties buiten het ziekenhuis. Aan het begin van de coronacrisis hebben 
IC-medewerkers bijvoorbeeld een door hen georganiseerde spinning marathon 
moeten aflassen. Hierdoor zijn er helaas sponsorgelden misgelopen. Vooral 
tegen het einde van 2020 werd het voor het Vriendenfonds steeds lastiger om te 
werven bij bedrijven die het – heel begrijpelijk – ook zelf moeilijk hadden tijdens 
de coronacrisis. Ondanks deze crisis heeft het Rijnstate Vriendenfonds tijdens 
haar decemberactie een bedrag van € 5.329,- voor het IC-dakterras kunnen 
ophalen. Deze donaties zijn voornamelijk afkomstig van particuliere donateurs.  

Werving in 2021
Ook in 2021 gaat het werven voor het IC-dakterras 
onvermoeid door. Het is één van de drie prachtige buiten-
projecten die centraal staan in onze nieuwe lenteactie 
‘Buiten voelt beter!’ Het is onze grote wens om deze drie 
daktuinen, waaronder het IC-dakterras, te realiseren. 
Het feit dat wij kunnen rekenen op een bijdrage van 
het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds betekent 
veel voor de realisatie van het IC-dakterras. Samen met 
deze bijdrage en andere bijdrages van diverse sponsors, 
bedrijven en donateurs komt het benodigde doelbedrag 
in zicht en hopen wij die veilige plek in de buitenlucht 
voor onze IC-patiënten te kunnen realiseren.

RIJNSTATE  
VRIENDENFONDS 



€ 2020 2019
Baten
Schenkingen (*1) - 4.651.141
Beleggingsresultaat (*2) 551.649 1.490.792
Resultaat deelnemingen - 14.359

551.649 6.156.292

Lasten
Verstrekte giften 220.880 227.100
Overige lasten 17.733 29.624

238.613 256.724

Financiële Baten en Lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 11.948 5.386
Rentelasten en soortgelijke kosten (12.546) (11.689)

(598) (6.303)

Resultaat 312.438 5.893.265

Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten het resultaat van 2020 ten gunste van de overige reserves te  
brengen.

 
*1 Eenmalige schenking van de Stichting Louise Fentener van Vlissingen Fonds in 2019.
*2 Het beleggingsresultaat is variabel en beursafhankelijk. 

Aangezien de begrotingscijfers niet gebruikt worden als belangrijk stuurinstrument worden deze niet 
opgenomen.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Algemeen
De Staat van Baten en Lasten is opgesteld in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Activiteiten
De kernactiviteiten van de Stichting - het verlenen van financiële ondersteuning aan 
liefdadigsheid- of culturele instellingen - zijn niet verander gedurende het boekjaar. 

Grondslagen voor Waardering en Resultaatbepaling

Algemeen
Winsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd 
zijn. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking 
genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

Lasten
De lasten worden verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking hebben 
of te voorzien zijn.

Financiële Baten en Lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking 
hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en 
tegoeden.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Vorderingen, schulden en verplichtingen in 
vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties 
in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt 
tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in 
de winst- en verliesrekening.

Personeel
De Stichting heeft geen personeel in dienst.
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Baten

€ 2020 2019
Schenkingen
Stichting Louise Fentener van Vlissingen Fonds - 4.651.141

- 4.651.141

€ 2020 2019
Beleggingsresultaat
Dividenden 90.679 220.319
Verkoopresultaten 578.743 1.016.941
Herwaardering beleggingen onder kostprijs (117.773) 253.532

551.649 1.490.792

Ontvangen stock dividenden zijn niet als inkomen geregistreerd, maar als een  
waardevermeerding van de financiële vaste activa.

€ 2020 2019
Resultaat deelnemingen
Resultaat deelnemingen - 14.359

- 14.359

Lasten

€ 2020 2019
Verstrekte giften
Verstrekte giften 220.940 232.100
Terugbetaalde giften (60) (5.000)

220.880 227.100

De verstrekte giften betreffen de betaalde en toegezegde giften in en de toegezegde giften 
voor 2020.

€ 2020 2019
Overige lasten
Administratiekosten 14.520 14.190
Overige kosten 3.213  15.434

17.733 29.624

Financiële baten en lasten

€ 2020 2019
Ontvangen rente 11,948  5.386
Betaalde rente (3.954) -
Bankkosten en provisies (8.592) (11.689)

(598) (6.303)

Over de Stichting

Uitgelicht
 - Stichitng Catching 
Cultures Orchestra

 - Stichting Droomdag
 - Stichting Praten  
met je Handen

 - Rijnstate 
Vriendenfonds 

Jaarcijfers 2020
 - Staat van Baten  
en Lasten

 - Toelichting op de  
Staat van Baten en 
Lasten

 - Giften

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN



Verstrekte giften 2020 Bedrag €
Stichting Simf 1.500,00
Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi 2.000,00
Stichting Paardrijden v. gehandicapten 2.500,00
Diakonie Protestantse Gemeente 3.000,00
Stichting Academy of Vocal Arts 2.000,00
Stichting Droomdag 4.000,00
Stichting Vaarkracht 4.000,00
Stichting Kunst in de Klas 2.000,00
Stichting IMC Weekendschool 5.000,00
Nico Adriaans Stichting 2.000,00
Stichting Netwerk gewoon Samen 5.000,00
Stichting Urgente Noden 2.000,00
Stichting De Computerbank 4.000,00
Stichting de Tweede Mijl 5.000,00
Stichting Stras (Rotterdamse avond school) 3.000,00
Stichting de Goede Herder 3.000,00
Stichting doe-tuinen Haarlem 2.000,00
Stichting Hospice Utrecht 2.000,00
Stichting Comerstone 2.000,00
Stichting De Hond Kan De Was Doen 3.000,00
Stichting Avavieren 1.500,00
Stichting Praten met je Handen 2.500,00
Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 7.500,00
Stichting JIJ 3.000,00
Stichting de Peetfamilie (subsidie annuleringskosten) 1.000,00
Stichting Het Balletorkest 3.000,00
Stichting Inloophuis Den Helder 4.000,00
Stichting Theater Stuiter 5.000,00
Rijvereniging de Hazelaar 2.000,00
Stichting Liedfestival Zeist 3.000,00
Stichting Nederlands Studenten Koor 1.200,00

OVERZICHT GIFTEN

Verstrekte giften 2020 Bedrag €
Stichting Alba Rosa Vietor 2.000,00
Stichting Hervormde Stichting Sonneburgh 5.000,00
Stichting Tekenen voor Kinderen 5.000,00
Stichting Serve the City Utrecht 5.000,00
Stichting Woord en Gebaar 3.000,00
Stichting Tarcisiusschool 1.740,00
Stichting Viore 4.000,00
Stichting Diva Dichtbij 3.000,00
Stichting Gez. projecten Haagse Musea 2.000,00
Stichting VEG De Genade 3.500,00
Stichting Bartimeus Fonds 3.000,00
Stichitng Amalia Kinderziekenhuis 3.000,00
Stichting StartUp4kids 5.000,00
Stichting Adamas Inloophuis 5.000,00
Stichting ElanArt 2.500,00
Stichting Philomela 3.000,00
Stichting Musical Prod. Maas en Waal 2.000,00
Prinses Christina Concours 3.000,00
Stichting Achterland 3.000,00
Stichting Onderwijsbegeleiding 5.000,00
Stichting Inloophuis Passie 2.500,00
Stichting Vrienden van de Vecht - Donatie 2020 500,00
Stichting Prinses Christina Concours - Donatie 2020 3.000,00
Stichting UWC - Donatie 2020 5.000,00
Totaal verstrekte giften 172.440,00

Over de Stichting

Uitgelicht
 - Stichitng Catching 
Cultures Orchestra

 - Stichting Droomdag
 - Stichting Praten  
met je Handen

 - Rijnstate 
Vriendenfonds 

Jaarcijfers 2020
 - Staat van Baten  
en Lasten

 - Toelichting op de  
Staat van Baten en 
Lasten

 - Giften


