


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.F. Waller

Zij beoordelen gezamenlijk alle aanvragen. Hiervoor komt het bestuur bijeen in 
het voor- en najaar.

Stichting Mr. August Fentener van  
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PROJECTEN 2021

“De 
Nuffe Tantes 

weten in hun voorstel-
ling echt verbinding te maken 

met de kinderen. Dit
doen ze door hun aanstekelijke 
liedjes, grappige sketches en 
verbindende, ontwapenende
improvisatie.” Directeur van 

Basisschool De Parel 
(Amersfoort).
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Nuffe Tantes is ooit begonnen als straattheater act, maar 
de typetjes waren zó leuk en bruikbaar dat Irene Schouten 
en Floor van der Poort tijdens hun studie muziektheater  
besloten het product uit te bouwen.

Met behulp van vernuftige kostuums, decors, liedjes en 
voice-overs, genieten zij al ruim 7 jaar lang van het in de 
huid te kruipen van de Nuffe Tantes! Daarnaast bestaan er 
liedjesprogramma’s, Youtube-filmpjes en zelfs een CD.

Het duo heeft samengewerkt met o.a. theaterdiva Karin 
Bloemen die een stem voor de eerste voorstelling heeft 
ingesproken. “We zijn er trots op dat Regenboogstad, waar 
de Nuffe Tantes wonen, inmiddels een hele nieuwe wereld 
is geworden”, aldus Irene Schouten. 

2021
In 2021 hebben de Nuffe Tantes een nieuwe voorstelling 
kunnen schrijven! “We hadden door de coronacrisis jammer 
genoeg veel minder optredens maar hebben daardoor wel 
meer tijd gehad om nieuwe dingen te creëren. We zijn 
helemaal klaar voor het aankomende jaar en kunnen niet 
wachten om te gaan spelen”, vertelt Floor van der Poort. 

“KLEURRIJK, SPANNEND 
EN EEN BEETJE GEK!”  

Karin Bloemen

NUFFE TANTES
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Daarnaast is het door de coronacrisis duidelijk geworden hoe belangrijk 
cultuur is. Stel je voor dat je echt nooit meer naar een voorstelling zou 
kunnen... lockdown of geen lockdown. Kinderen die in het ziekenhuis liggen, 
hebben hier altijd mee te maken. Daarom hebben de Nuffe Tantes besloten 
om zich juíst voor deze doelgroep in te zetten en brengen ze de voorstel-
ling naar hen toe.

Toekomst
Met ondersteuning van het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds 
zullen er in 2022 vijftien voorstellingen plaatsvinden in kinderziekenhuizen 
door heel Nederland en worden hele leuke tasjes met Nuffe cadeautjes 
uitgedeeld. Zo hebben de kinderen na de voorstelling nog een aandenken 
aan deze leuke dag! 

Ook zijn de Nuffe Tantes bezig met het maken van een 
speciale webpagina, zodat kinderen contact kunnen zoeken 
met de Tantes. Voor steun, of gewoon voor de gezelligheid! 

De komende jaren hopen de Nuffe Tantes verder te 
kunnen gaan op de ingeslagen weg. Niet alleen “enter-
tainment” gericht, maar educatief en betekenisvol theater 
maken. Niet alleen in theaters en op festivals spelen, maar 
bijvoorbeeld ook op basisscholen of voor goede doelen. 

Voorstelling 
in het 
Theater

Optreden bij het Lepeltje Lepeltje festival
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TAALKOPPELS
In 2020 is het 1-op-1 Taalcoachproject van 
Coloured Circle van start gegaan. Met dit taal-
maatjesproject koppelt de organisatie  taalbe-
hoeftige deelnemers 1-op-1 aan taalvrijwilli-
gers voor een coaching traject van 26 weken. 
De koppels spreken wekelijks circa 1,5 uur af 
om het Nederlandse taalniveau van de ander-
stalige te verbeteren. In de meeste gevallen 
ontmoeten ze elkaar bij één van de twee thuis, 
in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, in 
een park, of gaan ze met elkaar op pad.
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In 2021 zijn er in totaal 55 koppels gerea-
liseerd in diverse stadsdelen in Amsterdam, 
waarvan 13 in stadsdeel Zuid en 6 in 
stadsdeel Centrum. Het overgrote deel 
van de koppelingen is gemaakt met status-
houders. Bij het maken van de matches is 
rekening gehouden met de achtergrond en 
behoefte van de anderstalige deelnemers 
en zijn zoveel mogelijk koppelingen gemaakt 
met deelnemers die het meeste baat zouden 
hebben bij een taalcoach.

Taalkoppels is een project binnen 
Coloured Circle waarbij segre-
gatie en sociale verarming in de 
samenleving worden tegengegaan. 
Het draagt bij aan gezamenlijke 
culturele bloei. Samenhang en het 
stimuleren van gelijkwaardigheid 
staan daarbij centraal. 

“ONZE MOTIVATIE IS DAT MET BEHULP VAN EEN-OP-EEN 
TAALCOACHING ANDERSTALIGEN KUNNEN BOUWEN AAN 
HUN ZELFVERTROUWEN EN ZELFREDZAAMHEID DOOR 
NEDERLANDS ALS SPREEKTAAL TE KUNNEN VOEREN.”
Medewerker van Taalkoppels
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TAALKOPPELS

Uitdagingen en toekomst 
Tijdens de lockdown in 2021 werd afspreken ingewikkeld, een aantal koppels is daarom 
overgegaan tot online sessies. De ervaring leert dat het een uitdaging blijft om goede matches 
te maken. Het doel is duurzaam koppelen door passende matches te maken en zoveel mogelijk 
tegemoet komen aan wensen, maar het is ook is belangrijk om koppelingen snel te realiseren 
zodat mensen gemotiveerd blijven. Het doel voor de komende jaren is het project uit te 
breiden naar 75 taalkoppels.

Luwam uit 
Eritrea en haar 
coach Arianne 
(foto: Saskia 
Vervoort)
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De coaching 
Tijdens het taalcoachproject ligt de focus op spreken. 
Dankzij de taalcoaches hebben taalbehoeftige 
deelnemers de kans gekregen om veel spreekme-
ters te maken. Afhankelijk van de vraag hebben de 
coaches geholpen om de anderstalige zelfredzaam 
te maken ter bevordering van deelname aan de 
Nederlandse samenleving. Hierbij zijn veel prak-
tijksituaties en gesprekken met elkaar geoefend, 
zoals gesprekken in een winkel of met instanties, 
een afspraak bij de dokter of telefoongesprekken. 

Daarnaast hebben de coaches de deelnemers 
geholpen met participeren in de Nederlandse 
samenleving en het verbreden van het netwerk van 
de anderstalige, bijvoorbeeld door mee te doen 
met burendag of door de participatie van een gezin 
te versterken door een aanvraag van een mentor 
voor de schoolgaande kinderen bij School’s Cool. 
Ook ziet Coloured Circle bij matches van jonge 
deelnemers met jonge coaches (twintigers en begin 
dertigers) dat de anderstaligen contact hebben met 
vrienden of huisgenoten van de coaches. Helaas 
waren de netwerkmogelijkheden afgelopen jaar wel 
beperkt door COVID-19.
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STICHTING   
ECORING HAARLEM 
Stichting Ecoring Haarlem is een sociale organisatie die in 2016 
is opgericht. Zij staat voor het samen creëren van een plek waar 
iedereen zich thuis kan voelen en waar de jonge generatie kan 
leren in harmonie met de natuur te leven. In 2018 werd een stuk 
land gevonden op Tennispad 2 in Haarlem, waar de Stichting haar 
idealen kan waarmaken. Op het land wordt aansluiting geboden 
voor gelijkgestemden. Het is inmiddels een mooie samenwerking 
geworden tussen jong en oud maar Stichting Ecoring blijft zich 
voornamelijk op de jonge generatie richten omdat zij de toekomst 
uitmaken.

“DE ACTIVITEITEN DEZE ZOMER WERDEN 
GOED GEORGANISEERD EN GOED BEZOCHT. 
EEN BIJZONDER INITIATIEF EN EEN VERRIJKING 

VOOR ONZE BUURT.” 
Henke Daalder, n.a.v. project Blokhut
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Plantjes uitzetten Ecoring
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Er is gekozen voor de naam Ecoring 
omdat wij een groene ring rond de stad 
Haarlem willen creëren, op fietsafstand 
van het centrum. De ring zal tot stand 
komen door meerdere kleine projecten 
met de ideale afmeting van 1 hectare.

2021
Ondanks COVID-19 gingen de werkzaamheden in 2021 op de ecoring 
gewoon door. Bij Stichting Ecoring komt het sociale aspect altijd op de eerste 
plaats. Alle activiteiten werden dan ook bereikbaar gemaakt voor iedereen 
om daarmee de sociale cohesie te bevorderen. Net als in 2020, moest er 
gewacht worden met het organiseren van kleine activiteiten tot de versoepe-
ling van de coronamaatregelen.

Uiteindelijk werden er van juli t/m september zes zomeractiviteiten georganiseerd 
voor tuinliefhebbers, buurtbewoners, gezinnen met jonge kinderen en jongeren.

Dankzij de steun van het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds is er 
een stap gemaakt in de ontwikkeling van het land. De tuin is uitgegroeid tot 
een stukje natuur in de stad waar vogels, insecten en kleine zoogdieren 
zich nog beter thuis zijn gaan voelen. Bezoekers aan het land hebben 
gemerkt dat de Stichting schoonheid waardeert tot in de kleinste details. 

Toekomst
De komende jaren zal de Stichting zich blijven inzetten om mensen, jong en oud, 
aan te trekken en te inspireren om betrokken te zijn bij de natuur in een sociale 
omgeving.
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Natuureducatie
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€ 2021 2020

Baten

Schenkingen (ontvangen) 1.184.166 -

Inkomsten uit overige investeringen 23 6.300
Inkomsten uit beursgenoteerde effecten 1.109.430 663.122

Lasten

Donaties (gegeven of toegezegd) 357.950 220.880

Algemene kosten 58.878 17.733

Netto baten voor financiële baten en lasten 1.876.791 430.809

Financiële baten en lasten (20.716) (118.371)

Netto baten 1.856.075 312.438

GrondslagenStaat van baten en lasten

Algemeen

Activa en passiva worden gewaardeerd op historische waarde of actuele waarde 
op het moment van verkrijging. Het resultaat op transacties wordt opgenomen in 
het jaar waarin deze wordt gerealiseerd.

De jaarcijfers zijn opgesteld in euros; dit is de functionele en presentatie valuta van 
de stichting.

Grondslagen voor baten en lasten

Dividenden
Dividenden worden opgenomen op het moment dat de stichting het recht hierop 
heeft verkregen.

Lasten 
Lasten worden opgenomen tegen historische waarde en toegerekend aan de 
periode waarop ze betrekking hebben.

Interest baten en lasten
Interest baten en lasten worden pro rata opgenomen, rekeninghoudend met de 
effectieve rente van de activa en passiva waarop ze betrekking hebben.
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Inkomsten uit overige investeringen

€ 2021 2020

Dividend 23 6.300
23 6.300

Inkomsten uit beursgenoteerde effecten

€ 2021 2020

Dividend 158.127 84.379

Resultaat op verkoop 951.303 578.743
1.109.430 663.122

Financiële baten en lasten

€ 2021 2020

Herwaardering beursgenoteerde effecten (14.881) (117.774)

Koersresultaat buitenlandse valuta (3.326) -

Rente inkomsten 14.605 11.948

Rente uitgaven (17.114) (12.545)
(20.716) (118.371)



Verstrekte donaties 2021 €
Stichting Kind te Paard 3.000
Stichting Siba Sahabi 3.000
St. Cultuur 2.000
Stichting Wesp 2.500
Stichting VPNM 5.000
Stichting de Wintertuin 5.000
Stichting Pianoconcerten 1.500
Stichting voedselbank Alphen 5.000
Stichting MFG2 2.000
Stichting Zorgspectrum Het Zand 3.000
Stg. Paardrijden voor gehandicapten 2.000
Stg. v Braam Houckgeest 1.000
ADRA Nederland 5.000
St. Wishful Music Education 5.000
Stichting Helen Dowling Instituut 3.000
Stichting Philadelphia Zorg 3.000
St. Nationaal Ouderenfonds 4.000
Stichting Huis voor Amateurs 2.000
Stichting Granate - Project Yalda, de langste nacht 2.500
Stg Gilde Coach4You Nederland 5.000
Stichting Don Bosco Amsterdam 3.500
Stg. StringWood Ensemble 2.000
Stichting Moviera 4.000
Fundashon Birgen Di Rosario 2.000
Stichting Viore 5.000
Buurtvereniging Zijlkwartier 1.000
Stichting Serve the City Utrecht 4.000
Stichting VEG de Genade 4.000
Stichting Muziekids 3.000
Stig Expertisecentrum oefenen.nl 5.000
St. Orchestre Partout 7.000

BIJLAGEN - OVERZICHT DONATIES

Verstrekte donaties 2021 €
Stichting HOI 3.000
St. Kaliber Kunstenschool 2.500
Stichting Vrienden van Bij Tjoonk 4.000
Stichting Vier het Leven 2.000
Stg Bijna Thuis Huis Latesteyn 2.000
Stg Gezamenlijke Project Haagse Musea 2.000
St. Rotterdams Philharmonisch Orkes 2.500
Stichting StayTuned 4.000
Stichting Brabant Koor 2.500
Stichting Woord en Gebaar 5.000
Stichting I.F.F.R. 5.000
ZEKER Financiele Zorgverlening 500
Stichting UWC 5.000
St. Grachtenfestival 3.000
St. Stift Internl. Music Festival 1.000
Stg. De Vrijstaat 2.000
Stichting Ballet van Leth - eenmalige bijdrage 2.500
Stichitng Kamermuziek Zeeland - eenmalige subsidie 2021 2.500
Stichting Gooisch Klassiek - Project Festival Groenenveld 2.500
Stg. Weekje Weg - Project “Sociale vakanties 2021” eenmalige subsidie 2.000
Totaal 277.400
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BIJLAGEN - OVERZICHT DONATIES

Verstrekte donaties 2021 (betaling 2022) €
St. Mudanthe 2.000
St. Het Buitenhof 2.000
Stg. voor Vluchteling-studenten UAF 10.000
Lunches voor basisschool kinderen 5.000
Stichting Carolina Festival 1.500
St. Benjamin Britten Orkesten 1.500
Stichting Sweelinck 3.000
Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder 2.500
Stichting Orchestre Partout Azc Den Helder 4.500
Stichting Dutch Dance League 1.500
St Zeister Muziekdagen 2.000
Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds 4.000
Stichting Nieuw Utrechts Toneel 2.000
Stichting Schubertiade 2.500
Stg. Vrijheid 3.000
Stichting Passionle Projecten 750
Stg Int. Lied Festival Zeist - eenmalige bijdrage 3.000
Stichting Dégradé - eenmalige bijdrage 5.000
Stichting KlarinetNsemble - eenmalige bijdrage 1.000
Stichting Ciconia Consort - eenmalige bijdrage 5.000
Stichting Organisatie Oude Muziek - eenmalige bijdrage 1.000
Stichting Concerten Vlissingen - eenmalige bijdrage 2.500
Stichting Nederlands Studenten Orkest - eenmalige bijdrage 5.000
Stichting De Muze van Abcoude - eenmalige bijdrage 1.000
Stichting Hermes - eenmalige bijdrage 2.000
Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc” - eenmalige bijdrage 1.600
Stichting De Roos van Culemborg - eenmalige bijdrage 2.500
Stg. De Vrijstaat - eenmalige bijdrage 2.000
Stichting Storioni Festival - eenmalige bijdrage 2.500
Stichting Chamber Music Weesp 1.000
Totaal 82.850
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