
Overdragen van stokje
De Van Tellingen-Pul Stich-
ting, het Zeister fonds 
voor financiële ondersteu-
ning van cultuur, educatie 
en maatschappelijk wel-
zijn, neemt binnenkort af-
scheid van haar voorzitter 
Rob van der Schoot.

Sinds de oprichting van 
het fonds in 1997 staat 
de teller qua aanvragen 
op ruim 600. ‘Een mooi 
moment om te vertrek-
ken’, aldus Van der Schoot, 
die het stokje overdraagt 
aan Gerard van Voorden.  

‘Het heeft mijn
leven verrijkt’
‘Als ondernemer ben ik de 
harde, zakelijke wereld ge-
wend’, zegt Van der Schoot. 
‘Via Van Tellingen-Pul (VTP) 
kwam ik in aanraking met 
een andere kant van de 
samenleving die ik niet zo 
goed kende. Ik kan volmon-
dig zeggen dat het bestuurs-
werk bij VTP mijn leven 
heeft verrijkt.’ Volgens Van 
der Schoot is de kracht van 
het fonds dat het zich uit-
sluitend richt op de Zeister 
samenleving en dat zowel 
grote als kleine aanvragen 
welkom zijn: ‘Er zijn in Zeist 
heel veel mooie initiatieven 
en die worden mede door 
ons fonds zichtbaar. Dat is 
heel mooi om te zien!’ In zijn 
jaren als voorzitter vond Van 
der Schoot het soms lastig 
om aanvragen af te wijzen, 
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Rob van der Schoot (l) draagt de voorzittershamer van Van Tellingen-Pul over aan Gerard van Voorden

TwoBees reclame is een 
full-service reclamebu-
reau, opgericht in 2004 
en gevestigd in het Beesd. 
Als enthousiaste vormge-
vers, allesdoeners, aan-
pakkers en pleziermakers 
wordt er gewerkt aan 
projecten voor bekende 
(inter)nationale bedrij-
ven, maar ook de locale 
ondernemer voelt zich als 
een vis in het water bij de 
Betuwse creatievelingen.

TwoBees reclame gaat 
verder dan alleen ontwer-
pen of het leveren van re-
clame-items. Het bureau 
functioneert graag als 
jouw persoonlijke, externe 
reclameafdeling. Hierbij 
zul je de � jne manier van 
meedenken en vlot, maar 
goed, werk leveren erva-
ren als een groot pluspunt! 
Tel daarbij een � exibele 
instelling, een informele 
omgang met elkaar en een 
redelijk tarief op en je hebt 
TwoBees reclame in een 
notendop!

De studio bestaat uit een 
gedreven team van drie 
creatievelingen; Martijn, 
Thijs en Claudia. Weinig 
blabla, maar steeds op 
zoek naar een visueel ver-
blu� end resultaat. Huisstij-
len, logo’s, folders, � yers, 

Beesonder reclamebureau 
uit de Betuwe

websites, brochures, ad-
vertenties, online-banners, 
illustraties, verpakkingen, 
beursstands, reclamebor-
den… Het is voor TwoBees 
reclame de dagelijkse uit-
daging ontwerpen te le-
veren die aansluiten bij de 
wens van de opdrachtge-
vers.

Zoek je de juiste woorden 
voor een boodschap? Dan 
helpen Sanne en Judith je 

graag om de kern te ver-
talen in krachtige commu-
nicatie. Ook zijn de dames 
sterk in het schrijven van 
(lifestyle)artikelen en be-
geleiden ze elke opdracht 
tot in de puntjes.

Naast ontwerp en redactie, 
verzorgt TwoBees reclame 
ook drukwerk. Een belang-
rijk, laatste onderdeel bij 
de ontwikkeling van een 
reclame-eindproduct. Met 

de juiste keuze van druk-
wijze, materiaal en afwer-
king wordt het resultaat 
pas echt wat je verwacht. 
TwoBees reclame adviseert 
graag en beschikt over een 
goed geselecteerd net-
werk van (digitaal)druk-
kers, ieder met een eigen 
specialisatie. Hierdoor ben 
je gegarandeerd van de 
best mogelijke kwaliteit.

Fotogra� e is het hekken-

sluiter in het full-service 
pakket. Eén foto zegt meer 
dan duizend woorden… 
Het is dus de kunst om in 
een ontwerp een beeld te 
gebruiken dat in enkele 
secondes weergeeft waar 
een bedrijf of campagne 
voor staat.

Bent u benieuwd naar het 
portfolio of wenst u een 
vrijblijvend gesprek? Neem 
gerust contact op!

TwoBees reclame
Middenstraat 36a
4153 AD Beesd
0345-68 07 25
twobeesreclame.nl

vooral ‘als ze net niet volde-
den aan de criteria of als er 
mooie aanvragen van bui-
ten Zeist kwamen die beslist 
onze sympathie hadden.’ 

Voor de toekomst zou Van 
der Schoot graag zien dat 
meer sportverenigingen de 
weg naar Van Tellingen-Pul 
weten te vinden, vooral 

vanwege het sterke socia-
le karakter en het feit dat 
sportclubs een belangrijke 
bijdrage leveren aan de in-
tegratie van alle lagen van 

de bevolking.’
Gerard van Voorden, voor-
malig directeur van Zeister-
woude die de voorzittersha-
mer overneemt, heeft de 

oprichters nog persoonlijk 
gekend. Net als hen voelt 
Van Voorden zich sterk be-
trokken bij de Zeister sa-
menleving. ‘Ik geloof in de 
kracht van vrijwilligerswerk 
en verbind graag mensen 
op breed maatschappelijk 
terrein. Daarbij ben ik van-
uit mijn werkverleden en 
diverse nevenfuncties goed 
bekend met de Zeister situ-
atie. Deze combinatie maakt 
dat ik me als een vis in het 
water voel bij VTP’, aldus 
Van Voorden. Ook voor de 
toekomst ziet hij nog veel 
mogelijkheden: ‘We bestaan 
dit jaar als fonds 20 jaar. Wat 
ik zie is dat er nog steeds 
veel verenigingen zijn die 
niet van ons bestaan weten. 
Daar ga ik me de komende 
jaren extra voor inzetten. 
Bovendien willen wij als 
bestuur ook meer gaan in-
zetten op samenwerking 
met andere Zeister fondsen 
om Zeist op sociaal, cultu-
reel en educatief terrein fi-
nancieel te ondersteunen.’  
 
Een aanvraag indienen?
Verenigingen en stichtin-
gen uit de gemeente Zeist 
die een aanvraag willen 
doen, kunnen dit twee keer 
per jaar doen: in april en 
oktober. Voor de ‘aprilron-
de’ is het van belang dat de 
aanvraag vóór 1 april 2017 
wordt ingediend via info@
vantellingen-pul.nl. Zie ook: 
www.vantellingen-pul.nl


