Secretariaat

Verzoeken om financiële ondersteuning moeten voorzien zijn
van een overzichtelijke begroting van inkomsten en uitgaven.
Van de aanvragers wordt verwacht dat zij zich er ook zelf voor
inspannen zoveel mogelijk de kosten te dekken. Vaak wordt
na de uitvoering of voorstelling op verzoek een overzicht van
de uiteindelijke baten en lasten gegeven.

Stichting Stadsfonds Almelo
Marke Volthe 15, 7603 GM Almelo
basies@home.nl

Doelstelling

Met ondersteuning van activiteiten was in 2007 een bedrag
gemoeid van € 29.550. De besluiten zijn gepubliceerd in
De Twentsche Courant Tubantia. De inkomsten - € 23.300
- lagen op een iets lager niveau dan in 2006 ( € 27.035).
Een aantal subsidieverleners heeft zich om uiteenlopende
redenen teruggetrokken. Het Stadsfonds spant zich in nieuwe
bedrijven voor deze taak te interesseren.

De stichting heeft ten doel:
- het bevorderen van de kunst en cultuur in de
Gemeente Almelo
- het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van culturele
uitingen in de gemeente Almelo.
Het vermogen van de Stichting Stadsfonds Almelo wordt
gevormd door inkomsten uit fundraising, subsidies,
donaties en renten, verkrijgingen ingevolge schenkingen,
erfstellingen, legaten en overige baten.

In september 2006 organiseerde de stichting een sponsorbijeenkomst voor de bij haar aangesloten bedrijven. Mede
op grond van de positieve reacties willen wij ook in 2008 een
ontmoeting met onze sponsors organiseren.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond per 1 januari 2008 uit:
F.C. Heldeweg
voorzitter
R. Bakker
penningmeester
B.A. Sies
secretaris
B.H. Hulshof
R.R.H.M. Oostendorp
Mevr. I. Tierie-ter Horst
Adviseur
B. Kuiper
wethouder
Gemeente Almelo

Asito Dienstverlening B.V.
Bolding Notariskantoor
Bolletje B.V.
De Kok accountants en adviseurs
DeNK • strategieconceptvormgeving
ING bank Almelo
Koninklijke Ten Cate nv
Lulof Druktechniek B.V.
Rabobank Noordwest-Twente
ROC van Twente
Sensata Technologies B.V.
Theaterhotel Almelo
Urenco Nederland B.V.
Persoonality Holding B.V.
Zwanenberg Food Group B.V.
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Veel activiteiten op kunst- en cultuurgebied zijn alleen
realiseerbaar dankzij ondersteuning door bedrijfsleven
en overheid. Stichting Stadsfonds Almelo wil waardevolle
activiteiten ondersteunen en initiatieven daarvoor helpen
realiseren. Zij doet dit door het toekennen van gelden van
derden. Een groot aantal bedrijven vertrouwt jaarlijks een
sponsorbedrag toe aan het Stadsfonds. Het Stadsfonds
neemt hen administratieve zorg uit handen en ziet erop
toe dat de subsidie ook werkelijk ten goede komt aan het
beoogde doel.

Liquide middelen
Rabo Termijndeposito
Robeco Multimarket
Rorento
Vordering

29561
75000
48192
43530
1200
_________
Vermogen		 197483
_________

Gebeurtenissen na
balansdatum

Donateurs		

3216

Staat van baten en lasten
2007			
23300

Rente		
4632
Koerswinst effecten		
5314
Totaal baten		
33246
_________

Verleende donaties 2007
(in €)
Stichting PRoAlmelo
uitgave fotoboek		
2500
Stichting Activiteiten
diverse activiteiten		
1000
Beeklustpark
Media Art Flower Festival			
1000
Akar Bahar
culturele dag		
1000
Bibliotheek Almelo
diverse activiteiten		
5000
St. Paco Plumtrek			
500
Servus
Der Zigeunerbaron		
750
Stichting Activiteitengroep			
1000
Rembrandt		
Stichting Twentse			
1000
Cultuurprojecten concerten			
500
Mozartdag		
Paul Klotz
lichtpartij		
500
‘Almeloërs over het spoor’ uitgave boek		
250
Toonkunst
Mozartconcert		
1500
Pleinconcert 			
2500
Torentjesproject			
1000
Festival Vocale Ensembles			
2500
Stichting Georgiuskerk
Bijdrage pijporgel		
1900
CKV Kunstmarkt 2007			
1000
Jumilage Almelo			
1000
Stichting Indigo
exposities		
1000
Sokkelproject			
650
Sursum Corda
Weihnachtsoratorium		
1500
		
_________
			
			 29550

Verleende subsidies		
29550
Bestuurskosten		
480
Totaal lasten		
30030
_________
Toename vermogen ten opzichte van 2006		

3216

Stichting Stadsfonds Almelo heeft ook in 2007 tal van
kunst- en culturele activiteiten in Almelo mede mogelijk
helpen maken. Hiernaast treft u een fotoimpressie van een
aantal activiteiten aan, alsmede een korte reactie van de
begunstigde gezelschappen.
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Algemeen
Almelo heeft haar inwoners en bezoekers op cultureel
gebied veel te bieden. In weerwil van wat zou blijken uit
de Atlas voor Gemeenten kennen wij een ruim aanbod aan
theatervoorstellingen en muzikale optredens, exposities en
literaire salons. Hierin is een stijgende trend waar te nemen,
zowel kwanititatief als kwalitatief. Dat blijkt niet alleen uit de
maandelijkse culturele agenda, maar tevens uit de aanvragen
om financiële ondersteuning die het Stadsfonds bereiken.

Balans per 31 december
2007 (in € )		

Toename vermogen ten opzichte van 2006		

Impressies

Donateurs in 2007

In totaal is in het verslagjaar € 23.300 bijgedragen.
De donateurs van de stichting in 2007 staan eerder vermeld.
Er werd in 2007 in totaal voor € 29.550 aan subsidie
verleend.Een overzicht van de gesubsidieerde organisaties
en evenementen treft u verderop aan.

Overigens zonder een te grote aanslag te doen op het
besteedbare budget. De inkomsten moeten namelijk zoveel
mogelijk ten goede komen aan (bevordering van) de kunst en
cultuur in Almelo.

De inspanningen die het bestuur zich getroost bedrijven
voor het werk van het Stadsfonds te interesseren, werpen
hun eerste vruchten af. Begin 2008 hebben PANalytical,
Kamphuis Makelaars, Mulder Schilders en Enrichment
Technology Nederland B.V. zich als subsidieverstrekker
aangemeld.

Het bestuur onderging in 2007 geen verandering.
Volgens het rooster kwamen in 2007 de heren Sies en
Heldeweg voor aftreden in aanmerking. Beiden hebben hun
bestuursfunctie gecontinueerd.

Financieel verslag 2008
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30 Oktober - Stichting PRoAlmelo overhandigt het eerste exemplaar van
een fotoboek aan burgemeester Menno Knip.
‘Eind vorig jaar verscheen een prachtig boek, waarin Almelo op 8000
manieren in beeld wordt gebracht. Deze publicatie is mogelijk geworden
dankzij de ondersteuning van het Stadsfonds.’
Harrie Bijker, voorzitter stichting PRoAlmelo
Het Almelo’s Mannenkoor is opgericht op 6 januari 1918 en telt momenteel
65 actieve zangers. Het koor treedt op in binnen- en buitenland en geeft
met enige regelmaat concerten in Almelo en omgeving. Mede dank zij
sponsoring van o.m. de Stichting Stadsfonds Almelo, is het koor ieder
jaar weer in staat een Concert in Kerstsfeer te geven. Deze concerten zijn
inmiddels een muzikaal begrip in Almelo.
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1 December - Burgemeester Menno Knip opent de
overzichtstentoonstelling van het werk van Jan Gierveld door het zelfportret
van de schilder over te brengen naar de Kunstzaal.
‘Van december tot en met januari zijn de kleurrijke, expressieve schilderijen
van deze zeer bescheiden kunstenaarn tentoongesteld in de Kunsthal van
Hof88 en bewonderd door 2.121 geregistreerde bezoekers. De steun van
stichting Stadsfonds Almelo was daarbij zeer welkom!
Want, “wie de kunst verwaarloost verruwt de samenleving”.’
Hanny Niessen, Stichting Indigo
Mede dank zij een gift van de ‘Stichting Stadsfonds Almelo’ beschikt de St.
Georgiuskerk naast het grote orgel op de koorzolder over een pijporgel
dat in het transept van de kerk dienst doet als koororgel en zowel voor de
liturgische vieringen als voor concerten gebruikt kan worden. Het pijporgel
in 1974 gebouwd door de Twentse firma Vierdag uit Enschede is afkomstig
van een bekend Nederlands organist, die bereid was het orgel voor een
zeer schappelijke prijs over te dragen aan een kerk. Alhoewel minder dan
een/vijfde van de prijs voor zo’n orgel, de financiële positie van de kerk liet
geen ruimte voor aankoop. Dat het orgel toch in de Georgiuskerk terecht is
gekomen is te danken aan de inzet van een team ‘de Commissie Pijporgel
St. Georgius’ en de bijdragen van Almelose stichtingen, bedrijven en
instellingen. Het orgel in uitstekende conditie heeft twee manualen en een
voetklavier en beschikt over zo’n 560 pijpen.
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Mede dankzij de donatie van het Stadsfonds vindt vanaf 15 juni 2002
jaarlijks het project “Rembrandtschildertjes” plaats tijdens “Rembrandt
Fiësta”, het multiculturele wijkfeest. De schildertjes vertegenwoordigen de
zeven basisscholen in de wijk en worden die dag begeleid door Almelose
kunstenaars. Vervolgens vindt de expositie van de kunstwerken plaats
Toonkunst Almelo bestaat uit ongeveer 85 leden.
Het is een kwaliteitskoor met een cultuur van onderlinge betrokkenheid en
gedeelde liefde voor de muziek. Het koor treedt meestal op in de regio
Almelo Toonkunst Almelo beheerst een ruim repertoire en voert de grote
werken en oratoria van bekende componisten uit.
Het koor doet al vele jaren niet vergeefs een beroep op subsidie van Het
Stadsfonds. Mede daardoor kan minstens één keer per jaar een concert
gegeven worden, met een hoge kwaliteit, vaak met het Orkest van het
Oosten.

Stichting Stadsfonds Almelo
Jaarverslag 2007

