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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER BOEKJAAR 2019
1. ALGEMEEN
De familie Terberg en de Terberg Group B.V. hebben in 2017 het initiatief genomen om
te komen tot de oprichting van de Terberg Foundation. De Stichting Terberg Foundation
is op 20 november 2017 bij notariële akte opgericht. De stichting heeft
rechtspersoonlijkheid. De Terberg Foundation heeft de Anbi-status toegekend gekregen
van de Belastingdienst. De stichting is derhalve erkend als een algemeen nut beogende
instelling en voldoet aan de daaraan door de overheid gestelde eisen.

2. DOEL
De Terberg Foundation heeft tot doel het leveren van een bijdrage aan de
zelfredzaamheid van mensen in een achterstandspositie teneinde de kwaliteit van de
samenleving te verbeteren. Om die reden worden bijdragen verstrekt aan het onderwijs,
de gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.

Deze projecten zijn met name bedoeld voor hulpbehoevenden, mensen met een
beperking, ouderen en/of mensen die door omstandigheden in een kansarme situatie
zijn terecht gekomen. De eerste paar jaar richt de Terberg Foundation zich met name op
de provincie Utrecht met de nadruk op de Lopikerwaard voor wat betreft de te
ondersteunen doelen. Het ligt in de bedoeling ook op nationale en internationale schaal
projecten te gaan ondersteunen.

3. ORGANISATIE
De Terberg Foundation kent een bestuur, bestaande uit twee onafhankelijke leden en
een telg uit de Terberg-familie. Het bestuur wordt thans gevormd door mevrouw M.E.M.
Terberg als voorzitter, J.H.M. van de Ven als penningmeester en L.A.M. van Kippersluis
als secretaris.

De Terberg Foundation kent daarnaast een Raad van Advies die bestaat uit mevrouw
C.J.M. Pompe-Terberg, mevrouw J.H.M. van Breukelen, mevrouw E.M. Terberg en de
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heren J.W.M. Terberg, F.J.L. Terberg en Th.M. Terberg. De Raad van Advies adviseert over
uit te voeren projecten en draagt deze aan. Daarnaast fungeert de Raad van Advies als
adviseur van het bestuur.
Het bestuur wordt bijgestaan door een Projectcommissie en een Communicatiecommissie.

4. BELEIDSPLAN
Het bestuur heeft voor de periode 2018-2020 een beleidsplan vastgesteld. Dit
beleidsplan is raadpleegbaar via de website van de Terberg Foundation.

5. MIDDELEN
De inkomsten van de stichting worden verkregen van de Terberg Group B.V. en van
derden. Mede op deze wijze geeft de Terberg Group B.V. en de onder haar vallende
bedrijven inhoud aan de doelstelling van maatschappelijk verantwoord ondernemen en
hun betrokkenheid met de samenleving.
Ook worden middelen verkregen uit het organiseren van fundraising-activiteiten.

6. BELONING
De leden van het bestuur ontvangen een - fiscaal toegestane - vacatievergoeding. De
leden van de Raad van Advies en van de gevormde commissies ontvangen geen
vergoedingen.

7. ACTIVITEITEN
De Terberg Foundation is opgericht op 20 november 2017. Het verslag over het eerste
boekjaar had daarom betrekking op de periode van 20 november 2017 tot en met
december 2018. Het verslag over dit boekjaar omvat het kalenderjaar 2019.

In dit tweede verslagjaar kan het bestuur met voldoening vaststellen dat steeds meer
organisaties de Terberg Foundation weten te vinden. Een aanzienlijk aantal goede
doelen kon daardoor worden ondersteund. Doelen die passen binnen de statutaire
doelstelling. Een overzicht daarvan is in de bijlage opgenomen.
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Het bestuur vertrouwt er op dat zij ook in 2020, dat zwaar is getroffen door de Coronacrisis, haar donaties en beleid ongewijzigd kan voortzetten. Juist nu is dat van belang.

11 juni 2020

Bestuur Stichting Terberg Foundation

M.E.M. Terberg, voorzitter
mr L.A.M. van Kippersluis, secretaris
drs J.H.M. van de Ven, penningmeester

5

JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2019
Balans
Na verwerking van het saldo van de Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019
(Alle bedragen luiden in euro’s)

31-12-2019

31-12-2018

Activa

Liquide middelen

Totaal activa

325.526,54

262.533,44

___________

___________

325.526,54

262.533,44

325.486,18

257.472,29

40,36

5.061,15

___________

___________

325.526,54

262.533,44

Passiva
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten
(Alle bedragen luiden in euro’s)

2019

20-11-2017 t/m 31-12-2018

Baten
Donaties
Opbrengsten fundraisingactiviteiten

Totaal baten

195.571,00

293.175,00

1.320,00

1.364,25

___________

___________

196.891,00

294.539,25

121.000,73

27.882,91

7.876,38

9.184,05

____________

___________

128.877,11

37.066,96

68.013,89

257.472,29

Lasten
Besteding projecten
Algemene kosten

Saldo van baten en lasten
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR
2019
Algemeen
De doestelling van de stichting luidt als volgt:
Het leveren van een bijdrage aan de zelfredzaamheid van mensen in een
achterstandspositie teneinde de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. De stichting
tracht dit doel te bereiken door onder meer het initiëren en uitvoeren van projecten en
andere initiatieven, evenals het financieel of anderszins ondersteunen daarvan. De
projecten hebben betrekking op de volgende deelgebieden: welzijn, onderwijs,
gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg. Deze projecten zijn ten gunste van de
volgende hulpbehoevenden: mensen met een beperking, ouderen en/of mensen die
door omstandigheden in een kansarme situatie terecht zijn gekomen.
De stichting is op 20 november 2017 opgericht. In de oprichtingsakte is bepaald dat het
eerste boekjaar een verlengd boekjaar was, dat liep van 20 november 2017 tot en met
31 december 2018. De vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar betreffen dan
ook de cijfers over deze – langer dan één jaar zijnde – periode.
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.
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TOELICHTING BIJ DE BALANS
Liquide middelen

31-12-2019

31-12-2018

Bankrekening Triodos Bank
Bankrekening ABN-AMRO Bank

223.329,79
102.196,75
325.526,54

161.445,19
101.088,25
262.533,44

Bestemmingsreserve
Stand per 20 november 2018
Toevoeging saldo baten en lasten over het boekjaar
Stand per 31 december 2019

257.472,29
68.013,89
325.486,18

Deze reserve is in zijn geheel bestemd voor het ondersteunen van goede doelen binnen
de doelstelling van de stichting. Het saldo van de baten en lasten over enig jaar wordt
toegevoegd aan deze reserve.
Kortlopende schulden
Nog te betalen donatietoezegging
Nog te betalen bankkosten

31-12-2019

31-12-2018

40,36
40,36

5.000,00
61,15
5.061,15

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Donaties

2019

Startdonatie Terberg Group
Donatie Terberg Group
Donaties van derden

195.571,00
195.571,00

2018
100.000,00
188.175,00
5.000,00
293.175,00

Besteding projecten
Voor een nadere beschrijving van de in het boekjaar ondersteunde projecten wordt
verwezen naar het overzicht op pagina 11 en 12.
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Algemene kosten

2019

Kosten website
Kosten e-mail- en clouddiensten
Vacatievergoedingen bestuur
Bestuurs- en commissiekosten
Diverse kosten ondersteuning projecten
Bankkosten

1.793,68
2.214,61
3.297,48
183,70
86,11
300,80
7.876,38

M.E.M. Terberg, voorzitter
mr L.A.M. van Kippersluis, secretaris
drs J.H.M. van de Ven, penningmeester
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2018
2.800,00
1.655,94
4.121,85
120,00
70,18
416,08
9.184,05

BIJLAGE: OVERZICHT VAN DE IN BOEKJAAR 2019
ONDERSTEUNDE PROJECTEN
• Stichting Leergeld. Deze stichting in IJsselstein helpt kinderen die om verschillende
redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten in tegenstelling tot hun leeftijdgenoten
voor wie deze wel heel normaal zijn. Terberg Foundation heeft Stichting Leergeld hierbij
ondersteund met een donatie.

• Stichting Pulse. Deze stichting is een welzijnsorganisatie van en voor inwoners van
IJsselstein en Lopik. Voor het vergroten van de zelfredzaamheid bij bewonersgroep
Vogelenzang in Lopik is een aantal laptops beschikbaar gesteld. Bovendien is een
bedrag beschikbaar gesteld voor de belettering van de Pulse-bus.

• Stichting Dagopvang Warmtebron in Benschop. Ook in 2019 heeft Terberg
Foundation financiële ondersteuning gegeven aan Dagopvang Warmtebron. Vrijwilligers
van deze stichting zorgen tweemaal per week voor een aantal kwetsbare inwoners door
het organiseren van een aantal activiteiten en een gezamenlijke lunch in een lokale
sportkantine. De mensen worden thuis opgehaald en weer thuis gebracht.

• Stichting Abrona. Bij Abrona werken mensen met een beperking of met een afstand tot
de arbeidsmarkt onder begeleiding van professionele medewerkers om zodoende hun
zelfredzaamheid te verbeteren. Terberg Foundation heeft ter gelegenheid van het
vernieuwde restaurant een tafel geadopteerd bij Brazzerie Abrona in De Meern.

• Stichting Zomerondernemer. Deze stichting helpt jongeren tussen de 15 en 23 jaar
met het starten van hun eigen bedrijf in de zomervakantie. Gedurende dit project
maken zij kennis met het ondernemerschap door middel van training, workshops en
coaching door een groot netwerk van ondernemers. Door Terberg Foundation is een
donatie gedaan en is er een prijs uitgereikt aan de winnaar uit het deelnemersveld van
22 jongeren.
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• E-bike Project Shirazza. Ten behoeve van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van
een Lopikse scholiere, die aan spierziekte lijkt, is een E-bike beschikbaar gesteld.

• Duo-fiets Zorggroep De Vechtstreek. Door de Terberg Foundation is een duo-fiets
beschikbaar gesteld, zodat vrijwilligers met dementerende bewoners veilig kunnen
fietsen, waardoor deze minder vereenzamen, mobiel blijven en zichzelf beter zelfstandig
blijven redden.

• Stichting Buurtblinkers. Deze Utrechtse Stichting in de wijk Lombok richt zich op
kwetsbare kinderen (7-17 jaar) met een taalachterstand, die gebaat zijn bij extra
aandacht en begeleiding en biedt daarom individuele bijles en huiswerkbegeleiding aan.
Daarnaast wordt een wijkkrant gemaakt en worden workshops georganiseerd. Terberg
Foundation heeft een donatie gedaan voor lesmateriaal zoals boeken en leesmethodes.

• Stichting jINC. Terberg Foundation gaat een partnership aan met jINC dat als doel heeft
jongeren een goede start te laten maken op de arbeidsmarkt. jINC ontwikkelt projecten
in samenwerking met het bedrijfsleven, waar bliksemstages worden aangeboden,
jongeren leren solliciteren en kennismaken met verschillende beroepen. Een coach
begeleidt hen hierbij. Een aantal Terberg-bedrijven is hierbij ook betrokken als
leerbedrijf.

• Global Agricultural Development Foundation. In Kenia ondersteunt Terberg
Foundation financieel, in samenwerking met met onder meer RABO-bank, een project,
waarbij gedurende een vijfdaagse praktijktraining lokale melkveeboeren kennis opdoen
voor het zelfstandig runnen van hun melkveehouderij. Dit verhoogt hun
zelfredzaamheid en het verbeteren van de melkveehouderij-sector in Kenia.

• Stichting MIVA (Missie Vervoersmiddelen Actie). Miva is gelieerd aan het Liliane
fonds en zorgt er onder meer voor dat onmisbare vervoersmiddelen beschikbaar zijn in
de verste uithoeken van de wereld voor de meest kansarme groepen, voornamelijk
kinderen. In het westen van Kenia was vraag naar een nieuw vervoersmiddel om
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gehandicapte kinderen uit onherbergzame gebieden te kunnen bereiken en te helpen
met passende zorg, behandeling en onderwijs en hen uit hun isolement te halen.
Terberg Foundation heeft dit mede mogelijk gemaakt door een schenking voor de
aanschaf van een four wheel drive-auto.

• Stichting Sampark. Deze stichting ondersteunt projecten en initiatieven in India op het
gebied van bestrijding van analfabetisme, armoede in de stad en op het platteland en
op het gebied van onderwijs voor kansarme kinderen. Terberg Foundation heeft een
financiële bijdrage geleverd voor het inrichten van een computerlokaal voor deze groep.

ACTIVITEITEN TERBERG FOUNDATION:

• Zonnebloem Lopik. De Zonnebloem helpt het leven van mensen met een lichamelijke
beperking te verrijken door hen actief te betrekken bij sociale, recreatieve activiteiten.
Een aantal familieleden heeft zich als vrijwilliger ingezet bij een dagje uit voor een groep
van 50 kwetsbare ouderen naar Dierentuin Amersfoort; tevens is een donatie gedaan
aan Stichting Zonnebloem Lopik.

• IJsselsteinloop, Aan deze loop heeft een team van 15 familieleden en partners in het
Terberg Foundation-team meegelopen, waarbij geld is ingezameld voor de goede doelen
die de organisatie van de IJsselsteinloop voor ogen had: Aktie voor Aktie en Spieren voor
Spieren. Daarnaast heeft Terberg Foundation een donatie gedaan voor deze loop.

• Invictus Games 2020. Terberg Foundation heeft eind 2019 een donatie gedaan voor
Invictus Games 2020, die in mei 2020 in Den Haag zouden gaan plaatsvinden. Door de
uitbraak van het Corona-virus is dit evenement verplaatst naar 2021.

Op de website www.terbergfoundation.nl is meer informatie te vinden over de
bovengenoemde projecten en activiteiten van Terberg Foundation in 2019.
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