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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER BOEKJAAR 2021
1. ALGEMEEN
De familie Terberg en de Royal 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 richtte de Terberg Foundation zich met name
op de provincie Utrecht met de nadruk op de Lopikerwaard voor wat betreft de te
ondersteunen doelen. Gaandeweg zijn de afgelopen jaren meer en meer nationale en
internationale projecten ondersteund. Het bestuur onderzoekt daarnaast de
mogelijkheid bepaalde projecten structureel te ondersteunen. Zie de bijlage bij dit
verslag voor een opsomming van de in dit boekjaar ondersteunde projecten.

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 zittingsduur van de heer Van Kippersluis is tot november 2023, die van
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de heer Van de Ven tot november 2024 en die van mevrouw Terberg tot november
2025.
De Terberg Foundation kent daarnaast een Raad van Advies die bestaat uit mevrouw
C.J.M. Pompe-Terberg, mevrouw E.M. Terberg , mevrouw A.S. Terberg en de heren
J.W.M. 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. Mevrouw J.H.M. van Breukelen en de heer F.J.L. Terberg, beiden lid van de
Raad van Advies vanaf de oprichting van Terberg Foundation, zijn teruggetreden uit de
raad. Wij zijn hen erkentelijk voor al het werk dat zij voor de Foundation verricht
hebben. Als nieuw lid van de Raad van Advies trad mevrouw A.S. Terberg toe.

Het bestuur wordt bijgestaan door een Projectcommissie en een Communicatiecommissie. Mevrouw Van Breukelen zal in deze commissie actief blijven.

4. BELEIDSPLAN
Het bestuur heeft in het vorige verslagjaar het beleidsplan voor de periode 2021-2023
vastgesteld. Dit beleidsplan is te raadplegen via de website van de Terberg Foundation.

5. MIDDELEN
De inkomsten van de stichting worden verkregen van de Royal Terberg Group B.V. en
van derden. Mede op deze wijze geeft de Royal 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.
Vermeldingswaard is de ontvangst in 2021 van een legaat ten bedrage van € 50.000,-van mevrouw P.A.C. Terberg. Er wordt door het bestuur gezocht naar een passende
bestemming.
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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
In dit vierde verslagjaar kan het bestuur met voldoening vaststellen dat opnieuw meer
organisaties de Terberg Foundation weten te vinden. Een negentiental goede doelen
kon daardoor worden ondersteund en daarnaast werden aan nog twee andere doelen
voorwaardelijk toezeggingen voor een donatie gedaan. Doelen die passen binnen de
statutaire doelstelling. Een overzicht van de gesteunde goede doelen is in de bijlage
opgenomen.
Het bestuur vertrouwt er op dat zij ook in 2022, ondanks het feit dat sommige projecten,
activiteiten en nieuwe initiatieven door de coronacrisis vertraagd werden of tijdelijk
stillagen, haar donaties en beleid ongewijzigd kan voortzetten. Juist nu is dat van belang.

19 mei 2022

Bestuur Stichting Terberg Foundation

M.E.M. Terberg, voorzitter
mr L.A.M. van Kippersluis, secretaris
drs J.H.M. van de Ven, penningmeester
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JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2021
Balans
Na verwerking van het saldo van de Staat van baten en lasten over het boekjaar 2021
(Alle bedragen luiden in euro’s)

31-12-2021

31-12-2020

Activa
Liquide middelen

231.463,42

183.819,21

Vorderingen

171.758,00

170.460,00

___________

___________

403.221,42

354.279,21

403.132,22

354.222,81

89,20

56,40

___________

___________

403.221,42

354.279,21

Totaal activa

Passiva
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden

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

2021

2020

221.446,00

170.460,00

___________

____________

221.446,00

170.460,00

165.082,72

133.791,00

7.453,87

7.932,37

____________

____________

172.536,59

141.723,37

48.909,41

28.736,63

Baten
Donaties

Totaal baten

Lasten
Besteding projecten
Algemene kosten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR
2021
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.

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
ACTIVA
Liquide middelen

31-12-2021

31-12-2020

Bankrekening Triodos Bank
Bankrekening ABN-AMRO Bank

129.573,57
101.889,85
231.463,42

81.774,86
102.044,35
183.819,21

Vorderingen

31-12-2021

31-12-2020

Nog te ontvangen donatie Royal Terberg Group

171.758,00
171.758,00

170.460,00
170.460,00

De door Royal Terberg Group toegezegde donatie ad € 171.758 over 2021 was per
balansdatum nog niet overgemaakt.

PASSIVA
Bestemmingsreserve
Stand per 31 december 2020
Toevoeging saldo baten en lasten over het boekjaar
Stand per 31 december 2021

354.222,81
48.909,41
403.132,22

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.
Uit deze reserve is in 2021 € 55.000 onder voorwaarden toegekend aan een tweetal
projecten. Eerst indien aan de voorwaarden wordt voldaan worden deze donaties
definitief toegekend.

Kortlopende schulden

31-12-2021

Nog te betalen bankkosten en rente

89,20
89,20
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31-12-2020
56,40
56,40

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
Donaties

2021

Donatie Royal Terberg Group
Correctie donatie Terberg Group vorig jaar
Donatie uit legaat Mw. P.A.C. Terberg

171.758,00
-/- 312,00
50.000,00
221.446,00

2020
170.460,00
170.460,00

In het boekjaar werd de donatie over 2020 ontvangen, die vorig boekjaar als “nog te
ontvangen” bij de vorderingen was opgenomen. Het werkelijk ontvangen bedrag bleek
€312 lager dan aanvankelijk aan onze stichting was opgegeven.

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

Algemene kosten

2021

Kosten website
Kosten e-mail- en clouddiensten
Vacatievergoedingen bestuur
Diverse kosten ondersteuning projecten
Bankkosten
Negatieve rente over banksaldi

290,40
2.442,46
3.480,00
729,83
310,19
200,99
7.453,87

M.E.M. Terberg, voorzitter
mr L.A.M. van Kippersluis, secretaris
drs J.H.M. van de Ven, penningmeester
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2020
920,81
2.464,80
4.121,85
307,64
117,27
7.932,37

BIJLAGE: OVERZICHT VAN DE IN BOEKJAAR 2021
ONDERSTEUNDE PROJECTEN
• Atletiekvereniging Triathlon Amersfoort heeft een donatie ontvangen ten behoeve van
de aanleg van een racerunnerbaan voor fysiek gehandicapte kinderen, die zodoende
ook kunnen sporten binnen de atletiekvereniging.
• Kirklees Visual Impairment Network is een project dat in samenwerking met Terberg
DTS in Schotland wordt ondersteund. Visueel gehandicapten worden geholpen en
geadviseerd in het gebruik van speciale technologie en apparaten om zodoende de
zelfredzaamheid te vergroten. Terberg DTS heeft de gebruikte bestelwagen ingericht
en aangepast. Terberg Foundation neemt de kosten op zich voor onderhoud,
belasting, verzekering et cetera.
• Eveneens in samenwerking met Terberg DTS is Happy Days in Calderale Schotland
ondersteund met een donatie. Dit behelst een project, waarbij nachtopvang wordt
geboden voor met name werkloze mannen. Door Terberg DTS is een servicewagen
gedoneerd om de bewoners te vervoeren van en naar trainingsprogramma’s, die zich
als tegenprestatie inzetten voor schoonmaak en schilderwerk bij Terberg DTS en die
bij geschiktheid in dienst worden genomen bij Terberg DTS. Terberg Foundation
ondersteunt financieel twee trainingsprogramma’s.
• Stichting Roemeense Kinderhulp heeft een donatie ontvangen ten behoeve van groot
onderhoud van het kindertehuis Tinkerbell in Roemenië.
• In samenwerking met Vermaat Groep, RABO Bank en Terberg Totaalinstallaties is ten
behoeve van de middelbare school De Baanbreker te IJsselstein een donatie gedaan
voor de inrichting van een foodtruck. Leerlingen worden bijgestaan met kennis en
middelen om de foodtruck te bouwen en in te richten en op termijn bij scholen,
instellingen et cetera vanuit foodtruck gerechten te verzorgen.
• Stichting Proplan zet zich in voor de allerarmsten en alleenstaanden in Bosnië, Servië
en Kroatië en ondersteunt in Srebrenica een aantal weduwen; daarnaast is er een
onderwijsinternaat voor jongeren. Aan dit laatste wordt de donatie van Terberg
Foundation besteed.
• Stichting Gouden Dagen, vestiging IJsselstein, heeft een donatie ontvangen. In een
“Gouden Koets” worden kwetsbare ouderen in de gelegenheid gesteld om op een
leukere en makkelijkere manier boodschappen te doen of vervoerd te worden naar
afspraken. Terberg Foundation neemt de eigen bijdrage van deze ouderen over.
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• Stichting Big Brother/Big Sister heeft als doel talenten en kwaliteiten van kwetsbare
kinderen te stimuleren door hen voor een jaar te koppelen aan een volwassene, die
het kind begeleidt. Terberg Foundation heeft donatie gedaan ten behoeve van het Big
Bunch Project.
• Aan de stichting Kinderen van de Voedselbank is door Terberg Foundation ook dit jaar
een donatie gedaan, ditmaal voor de aanschaf van winterkledingpakketten. Deze
stichting bevindt zich in Dodewaard en zorgt ervoor dat kinderen in Nederland, die in
armoede verkeren, goede kleding, schoeisel en speelgoed krijgen, waarmee zo’n
18.000 kinderen geholpen worden.
• Aan IMC weekendschool in Utrecht is wederom een donatie gedaan. Deze stichting
ondersteunt gemotiveerde jongeren uit sociaal-economische achterstandswijken in
kansarme situaties door het aanbieden van verschillende lesprogramma’s in het
weekend.
• Stichting Buddy to Buddy is een stichting die erop gericht is om vluchtelingen uit hun
sociale isolement te halen, door hen te koppelen aan betrokken inwoners in een
aantal gemeenten in Nederland. Het is een traject van vier maanden met een kick-off
van een matching diner en aansluitend vier maanden wekelijks contact tussen de
buddy en de nieuwkomer. Terberg Foundation heeft de stichting voor de tweede keer
ondersteund met een donatie.
• Stichting Fit4Talent heeft als doel het ondersteunen en begeleiden van kinderen uit
sociaal-economische achterstandsituaties in zowel basis- als voortgezet onderwijs en
hen op deze wijze hun ambitie en talenten te helpen ontplooien. Kwetsbare kinderen
tussen acht en achttien jaar krijgen door docenten extra ondersteuning voor een
periode van twintig weken. Terberg Foundation ondersteunt de inzet van een aantal
docenten.
• Stichting Support School Fees biedt financiële ondersteuning aan kinderen, met name
in de regio Mwanza in Tanzania, om zich via onderwijs te ontwikkelen en biedt hen
toekomstperspectief door ze te leren lezen, schrijven, rekenen en zich in algemene zin
te ontplooien. Bovendien wordt hen toegang gegeven tot Engelstalig onderwijs. Aan
deze stichting is een donatie gedaan ten behoeve van de bouw van drie klaslokalen en
voor het kunnen aantrekken van docenten Engels op Juma Island in Tanzania.
• Stichting Embrace Burundi heeft van Terberg Foundation een donatie ontvangen ten
behoeve van de nieuwbouw van een Education Center. Dit project is geïnitieerd door
een Nederlandse, woonachtig in Burundi, die zich samen met haar man inzet voor de
dagelijkse opvang, begeleiding en verzorging van tenminste 25 straatkinderen.
• Stichting Dara Europe is een IJsselsteinse stichting die kinderen in Andong in
Cambodja de mogelijkheid geeft zich te ontwikkelen tot volwassenen met zicht op een
betere toekomst. Onder meer door ze toegang te geven tot gezondheidszorg en
onderwijs. Schoolmeubilair en schoolspullen uit de voormalige school de Wenteltrap
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te IJsselstein worden per schip in een container vervoerd naar Cambodja. Terberg
Foundation neemt de kosten van de verscheping van de container voor haar rekening.
• Stichting Buurtblinkers uit Utrecht heeft wederom een donatie ontvangen, dit jaar ten
behoeve van het wijkkrant-project en de aanschaf van lesmateriaal.
• Cliënten van Stichting de Warmtebron in Benschop hebben namens Terberg
Foundation een kerstpakket in ontvangst mogen nemen, als hart onder de riem in
coronatijd, waarin de reguliere bijeenkomsten voor deze ouderen onmogelijk waren.
• Evenals voorgaande twee jaren heeft stichting JINC een donatie van Terberg
Foundation ontvangen.
• In 2021 zijn familieleden actief geweest als vrijwilliger bij een aantal activiteiten, zoals
deelname met een team aan de IJsselmeer challenge en deelname aan een charity
golftoernooi, waar geld ingezameld werd voor de Bobby & Robine Foundation.
Op de website www.terbergfoundation.nl is meer informatie te vinden over de
bovengenoemde projecten en activiteiten van Terberg Foundation in 2021.
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