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Doelstelling
Stichting Stadsfonds Almelo (hierna: Stadsfonds Almelo) wil waardevolle culturele
activiteiten in de stad Almelo 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 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 Stadsfonds Almelo wordt gevormd door inkomsten uit
donaties, rente, fundraising, subsidies, verkrijgingen als gevolg van schenkingen,
legaten en overige baten.
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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 2013 ontving Stadsfonds Almelo bijdragen van:
◊

Almelose Woning Stichting Beter Wonen

◊

Enrichment Technology B.V.

◊

Koninklijke Ten Cate Nederland N.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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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.
De bestuurssamenstelling was op 31 december 2013 als volgt:
Bestuurslid			Functie		Jaar van
							
aantreden
Dhr. B.H. Hulshof		
voorzitter		
2006		
Mevr. J.L.H.M. Mol-Sohl
secretaris		
2011		
Mevr. J.E. Slijkhuis-Soet
penningmeester
2011		
Mevr. I. Tierie-ter Horst				
2006		
Dhr. H. Hammink					
2010		
Dhr. G. Hofhuis					
2012		

Einde
termijn
2014*
2015
2015
2014*
2014*
2016

Adviseur: Dhr. G.H. van Woudenbergh, wethouder Gemeente Almelo.
In 2014 treedt dhr. Van Woudenbergh af als wethouder en vervalt automatisch
zijn functie als adviseur van het Stadsfonds Almelo.
*Aftredend bestuursleden dhr. Hulshof en mw Tierie-ter Horst hebben ingestemd
met een derde termijn en dhr. Hammink heeft ingestemd met een tweede termijn.

-4-

Verslag over 2013
Het Stadsfonds Almelo heeft zich ook in 2013 ingezet voor een bruisend cultureel
leven in Almelo. Het jaar 2013 stond in het teken van samenwerking met nieuwe
en vertrouwde partijen en nauwlettende monitoring van onze financiële middelen.
Twee externe factoren speelden hierbij een grote rol: de veranderingen in
subsidieland Almelo en de aanhoudende economische crisis.
Samenwerking met Stichting Almelo Promotie
De Gemeente Almelo richtte in 2012 de Stichting
Almelo Promotie op. Deze Stichting voert
het subsidiebeleid van de Gemeente uit voor
evenementen op het gebied van sport, kunst
en cultuur. Het jaar 2012 stond voor de nieuwe
Stichting in het teken van inventarisatie en
beleidsvorming. In 2013 kreeg de uitvoering
van het beleid gestalte zoals verwoord in de beleidsplannen van Stichting Almelo
Promotie voor de komende jaren.
Het Stadsfonds Almelo werkte in 2013 structureel en succesvol samen met Stichting
Almelo Promotie en maakte afspraken over de subsidiering van en ondersteuning
van organisaties voor kunst en cultuur in Almelo. Hier ging een nauwkeurige
inventarisatie van ondersteunde doelen aan vooraf. Uitgangspunt voor onze
samenwerking is dat Stichting Almelo Promotie publieke middelen beschikbaar
stelt voor evenementen en activiteiten die voor het brede publiek vrij toegankelijk
zijn, terwijl Stadsfonds Almelo zich richt op evenementen voor betalende
bezoekers.
Doel van onze samenwerking met Stichting Almelo Promotie is om te voorkomen
dat sommige verenigingen dubbele ondersteuning krijgen (van zowel STAP als het
Stadsfonds) terwijl andere initiatieven helemaal buiten de boot vallen. Alhoewel
de nieuwe structuur even wennen is voor sommige verenigingen, biedt deze wel
duidelijkheid en houvast op lange termijn. Zowel het Stadsfonds als Stichting
Almelo Promotie zijn deze weg vol overtuiging ingeslagen en zullen zich ook aan
de ingezette koers houden.
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Initiatievenfonds voor Kunst en Cultuur
Op 26 juni 2013 tekenden de Gemeente
Almelo en Stadsfonds Almelo een
uitvoeringsovereenkomst voor het
nieuw opgezette Initiatievenfonds. Het
Initiatievenfonds is een fonds dat financiële
middelen beschikbaar stelt ten behoeve van
nieuwe kunst- en cultuuruitingen in Almelo.
Stadsfonds Almelo beheert de gelden in het
Initiatievenfonds.
De doelstellingen van het Initiatievenfonds zijn:
◊
het bevorderen van een gevarieerd aanbod van de amateurkunst in Almelo
◊
het bereiken van een breed publiek
◊
het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen culturele instellingen
en organisaties (amateur/professioneel)
◊
talentontwikkeling, mogelijkheden creëren voor de optimale ontwikkeling
van creatieve talenten vooral bij jongeren tot 18 jaar
◊
vergroten van maatschappelijke participatie
◊
deelnemers en bezoekers worden meer een afspiegeling van de Almelose
samenleving.
De eerste bijdrage uit het Initiatievenfonds
ging naar het Almelo’s Christelijk Mannenkoor.
In november 2013 hadden zij een bijzondere
jubileumuitvoering in samenwerking met het
kinderkoor van de Vrije School Almelo. Deze
samenwerking heeft geresulteerd in een kleurrijk
en gevarieerd optreden van beide koren in een
zeer volle Grote Kerk.
Het bestuur van het Stadsfonds hoopt in 2014 op meerdere aanvragen voor een
bijdrage uit het Initivatievenfonds en zal actief de media benaderen om hier
aandacht voor te vragen.
Stadsfonds Cultuurprijs

De derde uitreiking van de Stadsfonds
Cultuurprijs vond plaats op 14 maart 2013.
De prijs werd uitgereikt aan de Stichting
Almelo Events voor haar zeer grote inbreng,
betrokkenheid en enthousiasme voor de vele
evenementen die door de stichting worden
georganiseerd. De winnaar ontving € 500 en de
(wissel)sculptuur van Erna Futselaar.

De overige genomineerden voor de Stadsfonds Cultuurprijs waren
◊
de website Kunstkijker
◊
Street Kings Festival
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Inkomsten en uitgaven
In het jaar 2013 bleef de doorwerking van de financiële en economische crisis
merkbaar. De financiële ondersteuning vanuit bedrijfsleven en overheid voor
initiatieven op het terrein van kunst en cultuur blijft minimaal. Dit is een grote
zorg. Het Stadsfonds heeft in 2013 het niveau van haar financiële bijdragen
kunnen handhaven. Dit is echter ten koste gegaan van het vermogen. Zoals uit dit
jaarverslag blijkt heeft het Stadsfonds in 2013 voor en totaal bedrag van € 35.550
aan donaties verstrekt. De donateurs hebben in totaal € 21.600 bijgedragen.
We hebben als bestuur van het Stadsfonds Almelo het volste vertrouwen dat we
door gerichte acties bij potentiële donateurs en door goede samenwerking met
andere goede doelen instellingen de doelstelling van de handhaving van een goed
kunst en cultuur klimaat in Almelo in de toekomst kunnen blijven waarmaken. Het
beleid van het Stadsfonds is gericht op samenwerking en bundeling van krachten.
Zowel met de organisaties voor kunst en cultuur als in onze de benadering van het
bedrijfsleven voor het financieel ondersteunen van het Stadsfonds in de uitvoering
van haar missie.
Het Stadsfonds blijft actief werken aan het vergroten van haar naamsbekendheid.
Zo presenteerden we in mei 2013 het hoe en wat van het Stadsfonds aan de
Almelose Gemeenteraad. Ook onder verenigingen en organisatoren van culturele
evenementen gaven we uitleg over wie we zijn, zoals tijdens het Kenniscafé in
oktober 2013. Het Stadsfonds gebruikt zowel digitale als traditionele middelen om
haar naamsbekendheid te vergroten bij nieuwe donateurs en sponsoren.
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Financieel verslag
2013
De inkomsten in het verslagjaar bedroegen € 21.600 (2012: € 19.065). Met de
ondersteuning van culturele evenementen was in 2013 een bedrag gemoeid van
€ 35.550 (2012: € 32.150).

Verleende donaties in 2013 (in €)
St Almelo’s Mannenkoor
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 Toonkunst
Stichting Toonkunst
Stichting Evenementen Almelo
Bibliotheek Almelo
Hagenkoor
St. Cecilia
Almelo’s Christelijk Mannenkoor
Credo Cantabille
Stichting Kerkconcerten Grote Kerk
Twentse Lente Festival
Historisch Festival
Kaliber NAXT
De Keerkring
Totaal

Jazz concerten
Liedjesfestival
CKV Kunstmarkt
Festival
Pleinconcert
Fiësta
Uitmarkt
Jaarprogramma 2013
November concert 2012
Straattheater
Willem Wilmink
Jubileum 2013

Street Kings Festival
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1.000
800
2.500
750
1.000
750
2.000
5.000
1.500
1.000
1.000
2.500
1.000
2.000
1.000
1.500
1.500
1.000
500
500
1.000
2.500
1.500
1.000
750
35.550

Overzicht per 31 december 2013 (in €)
Liquide middelen bankrekening
Spaarrekening
Toegezegde bijdragen (nog uit te keren)
Iniatievenfonds Gemeente Almelo
Vermogen

€
61
€ 130.657
- € 5.750
- € 54.250
€ 70.718

Staat van baten en lasten in 2013 (in €)
Donateurs
Ontvangen rentes -/- bankkosten
Totaal baten

€ 21.600
€ 1.145
€ 22.745

		

Verleende donaties
Stadsfondscultuurprijs
Bestuurs- en administratie kosten
Totaal lasten

€ 34.550
€
519
€
484
€ 35.553

Baten minus lasten

-/- € 12.808
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