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Wie zijn wij?
Cultuur loont, cultuur bindt, cultuur inspireert. Stichting Stadsfonds Almelo
ondersteunt culturele activiteiten in de stad Almelo en helpt met haar steun
om deze initiatieven te realiseren. Wij doen dit door het zorgvuldig toekennen
van financiële bijdragen voor kunst en cultuur aan de hand van eenduidige en
objectieve richtlijnen.
Stichting Stadsfonds Almelo is een volledig autonome, particuliere stichting.
Wij ontvangen donaties vanuit het Almelose bedrijfsleven. Onze donateurs zijn
bedrijven die, net als het Stadsfonds, het belang onderkennen van kunst en cultuur
voor de stad. Cultuur loont, cultuur bindt, cultuur inspireert en draagt zo bij aan
een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en hun werknemers.
De gemeente Almelo is geen donateur van het Stadsfonds. Het Stadsfonds beheert
naast haar eigen gelden, ook de gelden die in 2013 door de gemeente beschikbaar
zijn gesteld voor het gemeentelijk Initiatievenfonds voor kunst en cultuur. Dit
is een apart fonds dat zich richt op een gevarieerd cultureel aanbod en nieuwe
samenwerkingsvormen tussen culturele instanties.
Het bestuur van Stichting Stadsfonds Almelo bestaat uit kunst- en
cultuurenthousiastelingen met een nauwe betrokkenheid bij de stad. Zij zetten zich
samen in om zoveel mogelijk donaties bijeen te brengen uit het bedrijfsleven en
daarmee kunst en cultuur in de gemeente Almelo te bevorderen.
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Donateurs
Wij danken onze donateurs voor de ondersteuning in het verslagjaar. Het bevestigt
hun betrokkenheid bij de cultuur in Almelo. De stad Almelo is gebaat bij een
goed cultureel klimaat. Dit maakt de stad aantrekkelijk als vestigingsplaats voor
bedrijven en werknemers.
In 2014 ontving Stadsfonds Almelo bijdragen van:

Beter Wonen
Enrichment Technology
Koninklijke Ten Cate Nederland N.V.
Mulder Schilders Twente B.V.
Panalytical B.V.
Rabo Bank Noord en West Twente
Sensata Technologies Holland B.V.
Theaterhotel Almelo
‘t Wetshuys Almelo
Urenco Nederland B.V.
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Bestuur
Het bestuur van Stadsfonds Almelo wordt gevormd door kunst- en cultuurenthousiastelingen die bekend zijn met de culturele kaart van Almelo en die zich
betrokken voelen bij de stad.
De bestuurssamenstelling was op 31 december 2014 als volgt:

Bestuurslid			Functie		Jaar van
Einde
							aantreden
termijn
Hans Hammink		
voorzitter		
2010		
2018
Jolanda Mol-Sohl		secretaris		2011		2015*
Marieke van Woudenbergh penningmeester
2014		
2018
Ernst Kok						2014		2018
Annick van der Lof-de Groen				
2014		
2018
Judith Slijkhuis-Soet					2011		2015*
*Aftredende bestuursleden Jolanda Mol en Judith Slijkhuis hebben ingestemd
met een tweede termijn.
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Verslag over 2014
De stad Almelo was in 2014 volop in ontwikkeling. Er is door velen hard gewerkt
om het kloppend hart, het centrum van de stad, nog meer tot leven te brengen.
Velen proberen via netwerken en op andere wijze nieuw bloed door deze stad
te laten stromen. Daarnaast wordt in wijken door vrijwilligers en professionals
gewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid om zo de inwoners voor onze
heerlijke stad te behouden.
Al deze zaken hebben in de ogen van het Stadsfonds geen kans van slagen zonder
kunst en cultuur. Een gezond kunst- en cultuurklimaat zet de deuren van de stad
wijder open; werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid en nieuwe inwoners komen
binnen. Culturele projecten maken de stad ook aantrekkelijker voor bezoekers.
Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Samenwerking met Almelo Promotie,
een invloedrijk loket naar culturele partners in de stad, is van groot belang.
Daarnaast gaan we het gesprek aan met de gemeente en hebben we onze zorgen
geuit over bezuinigingsplannen op kunst en cultuur. Het Stadsfonds is voorstander
van een gemeentelijke cultuurmakelaar met een duidelijke opdracht. Want wij
hebben de stellige overtuiging dat een nauw bij de stad betrokken cultuurmakelaar
bij de provincie en mogelijk ook in Brussel gelden voor kunst en cultuur kan
genereren.
Kunst en cultuur dragen tradities in zich mee en deze tradities vormen de pijlers
waarop de stad is gebouwd en verder kan groeien. Internationale onderzoeken
hebben aangetoond dat steden die financieel aan de grond zaten als gevolg van de
teloorgang van oude industrie een economisch nieuw elan kregen nadat er extra
impulsen aan kunst en cultuur waren gegeven.
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Vele Almeloërs zijn vrijwillig actief binnen kleinschalige kunst- en cultuurprojecten.
Denk hierbij aan koren, toneelverenigingen en musea. Enkele kleinschalige
projecten die het Stadsfonds in 2014 ondersteunde zijn de Schellevissen, het
Hagenkoor en Sursum Corda.
Daarnaast droegen we in 2014 ook bij aan evenementen met een groter bereik.
Denkt u bijvoorbeeld aan de concerten van het Hagenkoor (foto links) en het
Liedjesmakersfestival van Paco Plumtrek (foto rechts).

Initiatievenfonds voor Kunst en Cultuur
In 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.
In 2014 droeg het Initiatievenfonds bij aan de Stadsmusical Van Katoen & Nu,
De Nieuwe Liefde, De Koninklijke Almelose Harmonie en Toonkunst.
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Stadsfonds Cultuurprijs
Het Historisch Festival Almelo heeft in 2014 de Stadsfonds Cultuurprijs gewonnen.
De jury roemt de organisatie voor de eerste editie van het festival, dat meteen ruim
10.000 bezoekers naar het Schelfhorstpark trok. Ook het educatiepakket dat in de
weken voor het festival naar 4.500 basisschoolleerlingen ging, is een belangrijke
reden voor het toekennen van de prijs, die bestaat uit een beeldje en een cheque
van 500 euro.
De overige genomineerden voor de Stadsfonds Cultuurprijs in 2014 waren
Pleinconcert
Jazzmuzikant Johan Bijkerk
Met ingang van 2015, reiken we de Stadsfonds Cultuurprijs jaarlijks in september
uit, voor een opmerkelijke productie of evenement uit het afgelopen culturele
seizoen.
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Financieel verslag
2014
De inkomsten in het verslagjaar bedroegen € 27.600 (2013: € 21.600). Met de
ondersteuning van culturele evenementen was in 2014 een bedrag gemoeid van
€ 25.055 (2013: € 34.550) en een bedrag van € 12.000 vanuit het Initiatievenfonds
(2013: € 750).
Verleende donaties in 2014 (in €)
Almelo's Mannenkoor
Stichting Twentse Cult proj.
Theaterroute
Stichting Placo Plumtrek
J. Willemsen Theaterproducties
COV Sursum Corda
Servus Almelo
Stichting Kamermuziek Almelo
Stichting Toonkunst
Hagenkoor
Hagenkoor
St. Kerkconcerten
Almelo's Christ Mannenkoor
Musical
Schellevissen
UD Toneel
Totaal

Concert kerst/passie
Jazz concerten
Liedjesfestival
CKV Kunstmarkt

februari concert
kerstconcert

Cultureel Erfgoed

400
1.000
1.250
1.950
1.000
500
3.500
7.500
1.000
750
250
4.000
500
1.000
250
200
25.050

Verleende donaties vanuit het Initiatievenfonds in 2014 (in €)
500
9.000
2.000
500
12.000

Toonkunst
Stadsmusical Van Katoen en Nu
Nieuwe Liefde
Koninklijke Almelose Harmonie
Totaal
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Overzicht per 31 december 2014 (in €)
Liquide middelen bankrekening
Spaarrekening
Toegezegde bijdragen (nog uit te keren)
Iniatievenfonds Gemeente Almelo
Vermogen

1.356
114.838
-250
-42.250
73.694

Staat van baten en lasten in 2014 (in €)
Donateurs
Ontvangen rentes -/- bankkosten
Totaal baten

27.600
931
28.531

		

Verleende donaties
Stadsfondscultuurprijs
Bestuurs- en administratie kosten
Totaal lasten

25.050
513
492
26.055

Baten minus lasten

2.476
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