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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET BOEKJAAR 2014
Algemeen
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 6 december 2012 vanwege het 50-jarig
jubileum van TVM. Het doel van de Stichting is door het beschikbaar stellen van financiële
middelen bijdragen aan een duurzame verbetering van de maatschappelijke en
sociaaleconomische omgeving. De voorwaarden zijn op de website te vinden. De Stichting
TVM foundation heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verkregen.
TVM is een coöperatieve verzekeraar en is opgericht door en voor haar leden. Daarom doet
TVM graag iets terug. Daar komt bij dat TVM betrokken wil zijn bij de wereld om ons heen.
Beide aspecten komen samen in de TVM foundation. TVM geeft jaarlijks een deel van haar
winst aan de stichting; leden en medewerkers kunnen met dit geld hun plannen voor een
betere leefomgeving realiseren.
Lokale initiatieven kunnen vaak wel een extra steuntje in de rug gebruiken. De TVM
foundation helpt deze bijzondere projecten graag. Want alleen zó zetten we met z’n allen
dromen om in daden.
Middelen van de stichting
De Coöperatie TVM U.A. heeft zich bij de oprichting van de stichting verplicht eenmalig een
bedrag van € 500.000 ter beschikking te stellen aan de stichting.
In 2014 heeft het bestuur van de stichting aanvragen goedgekeurd voor een bedrag van
€ 67.500.
Per 31 december 2014 was er een positief saldo bij de ING Bank NV voor een bedrag van
€ 583.865 (31 december 2013 € 23.411).
Vergaderingen
In 2014 is het Bestuur twee keer in vergadering bijeen geweest.

Hoogeveen, 1 mei 2015
Namens het Bestuur van Stichting TVM foundation,
J.J. Atsma, voorzitter

BALANS PER 31 DECEMBER 2014,
na verwerking van het saldo van de Staat van baten en lasten over 2014
(bedragen in €)
____________________________________________________________________________
31 december 2014

31 december 2013

-

499.000

583.865
________

23.411
________

583.865
=======

522.411
=======

ACTIVA

Vorderingen
Coöperatie TVM U.A.
Liquide middelen

Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen
Garantievermogen
Bestemmingsreserve

500.000
24.416
________

500.000
12.411
________
524.416

Kortlopende schulden
Donaties
Coöperatie TVM U.A.
Overige schulden

Totaal passiva

48.000
949
10.500
________

512.411

10.000
________
59.449
________

10.000
________

583.865
=======

522.411
=======

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
(bedragen in €)
____________________________________________________________________________
2014

2013

6.145

1.012

BATEN
Interest
Bijdrage Coöperatie TVM U.A.
Bijdrage derden

100.000
________

500.000
2.500
________

Totaal baten

100.000
________

502.500
________

106.145

503.512

LASTEN
Administratiekosten
Algemene kosten
Kosten promotie
Donaties

-2.000
-10.649
-13.991
-67.500
________

-2.000
-471
-28.000
________

Totaal lasten

Saldo van de Staat van baten en lasten

Dit saldo wordt als volgt verdeeld:
Mutatie garantievermogen
Mutatie bestemmingsreserve

-94.140
________

-30.471
________

12.005
=======

473.041
=======

12.005
________
12.005
=======

500.000
-26.959
________
473.041
=======

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2014
Algemeen
De stichting is op 6 december 2012 opgericht door Coöperatie TVM U.A. te Hoogeveen.
De middelen van de stichting bestaan uit een bij de oprichting door vorengenoemde
Maatschappij geschonken bedrag ter grootte van € 500.000 en bijdragen van derden als cadeau
voor het 50 jarig jubileum van de TVM organisatie.
Waarderingsgrondslagen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het saldo van de Staat van baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
Liquide middelen
Hieronder is opgenomen het onmiddellijk opeisbare saldo van een bankrekening.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
De administratie van de stichting wordt gevoerd door Coöperatie TVM U.A. die hiervoor € 2.000
in rekening brengt.
Donaties
De foundation heeft in 2014 besloten donaties toe te kennen van in totaal € 67.500. Hiervan is
in 2014 een bedrag van € 23.000 uitgekeerd.

Hoogeveen, 1 mei 2015
Het Bestuur van Stichting TVM foundation

J.J. Atsma, voorzitter
D.J. Klein Essink, penningmeester
A.C. de Vries-Tabak, secretaris
J. Boudesteijn, bestuurslid namens de leden Transport
J.R. Kruisinga, bestuurslid namens de leden Binnenvaart (t/m 14-05-2015)

