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Doelstelling

Stichting Stadsfonds Almelo wil waardevolle culturele activiteiten in de stad
ondersteunen en initiatieven daartoe helpen realiseren. Zij doet dit door
het toekennen van gelden van haar donateurs. De stichting neemt hen de
administratieve en communicatieve zorg uit handen en ziet erop toe dat de
subsidie daadwerkelijk ten goede komt aan het beoogde doel.
Samengevat luiden de doelstellingen van Stichting Stadsfonds Almelo:
◊ 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 Stichting Stadsfonds Almelo wordt gevormd door inkomsten
uit donaties, rente, fundraising, subsidies, verkrijgingen als gevolg van
schenkingen, legaten en overige baten.

-2-

Bestuur

Het bestuur van Stichting Stadsfonds Almelo wordt gevormd door
cultuurminnaars die bekend zijn met de culturele kaart van Almelo en die
zich zeer betrokken voelen bij de kunst en het culturele leven in de stad.
Zij onderkennen het belang van cultuur, willen het aanbod aan cultuur en
kunstzinnige uitingen bevorderen en streven ernaar deze op een hoger niveau
te brengen.
Begin 2012 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden.
De samenstelling op 31 december 2012 is als volgt:
Bestuurslid			Functie		Jaar van
Einde
							
aantreden
termijn
Dhr. B.H. Hulshof		
voorzitter		
2006		
2014
Mevr. J.L.H.M. Mol-Sohl
secretaris		
2011		
2015
Mevr. J.E. Slijkhuis-Soet
penningmeester
2011		
2015
Mevr. I. Tierie-ter Horst				2006		2014
Dhr. H. Hammink					2010		2014
Dhr. G. Hofhuis					
2012		
2016
Adviseur: Dhr. G.H. van Woudenbergh, wethouder Gemeente Almelo.
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Verslag over 2012

Na de viering van ons 60-jarig jubileum in 2011, was ook 2012 een bijzonder jaar
voor de Stichting Stadsfonds Almelo.
Stadsfonds Cultuurprijs
De tweede uitreiking van de Stadsfonds Cultuurprijs vond plaats. De prijs ging
naar de stichting Jazz Xperience voor haar vernieuwende en inspirerende weekend
met Jazz Muziek.
Moeilijke tijden, nieuwe spelers
Het jaar 2012 stond daarnaast in het teken van de financiële en economische crisis
met de daarbij behorende bezuinigingen. Zowel de Gemeente Almelo als de
bedrijven geven overduidelijk aan dat zij fors moeten snijden in hun bijdragen voor
kunst en cultuur. De gemeente Almelo richtte in 2012 de Stichting Almelo Promotie
(STAP) op. STAP zal het subsidiebeleid van gemeente uitvoeren voor evenementen
van sport, kunst en cultuur. Het jaar 2012 stond in het teken van inventarisatie en
beleidsvorming. Het Stadsfonds heeft deze ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en
beoogt een goede samenwerking met STAP. Samen kunnen we ons inzetten voor
een goed klimaat voor kunst en cultuur in Almelo.
Samen sterk
In voorgaande jaren schreven wij in ons jaarverslag al over een verschraling van
het culturele landschap, met daarbij een oproep tot samenwerking en bundeling
van krachten. We juichen het dan ook toe dat het gemeentebestuur van Almelo
een nauwe samenwerking tussen de Twentse steden bepleit, met behoud van
de couleur locale. Ook het beroep op de Almelose organisaties en burgers om
initiatieven te nemen en ondernemerschap te tonen, onderschrijven wij als bestuur
van het Stadsfonds.
Het Stadsfonds wil haar naamsbekendheid vergroten en in haar presentaties meer
gebruik gaan maken van de website en de digitale netwerken. Daarom hebben
we een flyer gemaakt met de doelstellingen van het Stadsfonds en de voordelen
voor organisaties die zich aan het Stadsfonds verbinden. Deze flyer gaat naar onze
gewaardeerde huidige donateurs maar zetten we ook in voor de werving van
nieuwe donateurs en sponsoren.
Uitgaven en inkomsten
Zoals uit dit jaarverslag blijkt heeft het Stadsfonds in 2012 voor en totaal bedrag
van €32.150 aan donaties verstrekt. De donateurs hebben in totaal € 19.065.
bijgedragen zodat er behoorlijk op het (forse) vermogen is ingeteerd. Toch hebben
wij het volste vertrouwen dat we onze doelstelling, het bijdragen aan een goed
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klimaat voor kunst en cultuur in Almelo, kunnen blijven waarmaken. Zowel door
gerichte acties bij potentiële donateurs, als door constructieve samenwerking
met andere spelers in het veld. Ook zijn wij zeer kritisch op de kosten die we als
bestuur maken. Zo is de post Publiciteitskosten uit het vorige verslag (ruim € 2600)
teruggebracht naar nul.
Donateurs
Wij danken onze donateurs voor de ondersteuning die zij in het verslagjaar ter
beschikking hebben gesteld. Het bevestigt hun betrokkenheid bij de cultuur in
Almelo. Zij realiseren zich dat de stad en haar economische bedrijvigheid gebaat
zijn bij een goed cultureel klimaat en dat daarop niet bezuinigd mag worden. Het
bestuur van Stichting Stadsfonds Almelo hanteert heldere en eenduidige richtlijnen
voor het honoreren van aanvragen.
In 2012 ontving de Stichting Stadsfonds Almelo bijdragen van:
◊

Almelose Woning Stichting Beter Wonen

◊

Enrichment Technology B.V.

◊

Koninklijke Ten Cate Nederland N.V.

◊

Lulof Druktechniek B.V.

◊

Mulder Schilders Twente B.V.

◊

Panalytical B.V.

◊

Rabo Bank Noord Twente

◊

Sensata Technologies Holland B.V.

◊

‘t Wetshuys Almelo

◊

Urenco Nederland B.V.
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Financieel verslag
2012
De inkomsten in het verslagjaar bedroegen € 22.376,- (2010: € 23.650,-). Met de
ondersteuning van culturele evenementen was in 2012 een bedrag gemoeid van
€ 32.150,- (2011: € 89.000,-, dit bedrag was inclusief jubileumdonatie “Groots
Gebaar” ter hoogte van € 45.000,-).
Verleende donaties in 2012 (in €)
Stichting Twentse Cultuurprojecten
Atelierroute
Stichting Placo Plumtrek
J. Willemsen Theaterproducties
COV Sursum Corda
Stichting Hobnob
Stichting Pleinconcert
Servus Almelo
Stichting Activiteiten Rembrandt
Stichting Evenementen Almelo
Stichting Kamermuziek Almelo
Stichting Nieuwe Twentse Kunst
Stichting Toonkunst
Stichting Evenementen Almelo
Bibliotheek Almelo
Stichting/Brookmoaten
Toneel op Stelten Jeugdtoneel
St. Cecilia
Almelo’s Christ Mannenkoor
Twentse Cult. Hist. Vereniging
dodenherdenking
SAOA 2 de dag Literatuur
Stadscarillon Almelo
Totaal

Jazz concerten
Liedjesfestival
CKV Kunstmarkt
Festival
Pleinconcert
Fiësta
Uitmarkt
MAFF
jaarprogramma 2011
Straattheater
Willem Wilmink
Oogstfeest

Palmpasen
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750
2.000
1.000
1.000
2.000
2.000
5.000
1.500
1.000
1.000
2.500
3.000
2.000
1.000
1.500
750
1.000
1.000
500
250
500
400
500
32.150

Stadsfonds Cultuurprijs
Voor de Stadfonds Cultuurprijs, die sedert 2010 voor de periode van 4 jaar
is ingesteld, waren in het verslagjaar genomineerd:
◊ Filmroute Almelo
◊ De Kunstwerkplaats aan de Nicolaas Beetsstraat
◊ A Jazz Xperience (winnaar)
De winnaar ontving € 500,- en de (wissel) sculptuur van Erna Futselaar.

Overzicht per 31 december 2012 (in €)
Liquide middelen bankrekening
Spaarrekening
Vermogen

€
765
€ 82.761
€ 83.562

Staat van baten en lasten in 2012 (in €)
Donateurs
Ontvangen rentes -/- bankkosten
Totaal baten

€ 19.065
€ 3.311
€ 22.376

		

Verleende donaties
Stadsfondscultuurprijs
Bestuurs- en administratie kosten
Totaal lasten

€ 32.150
€
500
€
620
€ 33.318

Baten minus lasten

-/- € 10.942
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