Jaarverslag 2017

Almelo, juni 2018
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Wie zijn wij?
Almelo kent een ruim aanbod aan theatervoorstellingen en muzikale optredens,
exposities en literaire salons. Veel activiteiten op kunst- en cultuurgebied zijn
alleen realiseerbaar dankzij ondersteuning door bedrijfsleven en overheden.
Stichting Stadsfonds Almelo biedt financiële ondersteuning voor waardevolle
activiteiten en initiatieven in de amateurkunst.
Het Stadsfonds Almelo is een particuliere stichting, opgericht op 16 januari 1951.
Wij dragen het woord “stad” in onze naam, maar wij zijn een volledig autonome
stichting. Het Stadsfonds Almelo beheert naast haar eigen middelen, ook gelden
van de Gemeente Almelo. Dit zijn gelden die geheel apart staan van de gelden
van onze donateurs, maar die wij als Stadsfonds bestuur wel tot onze beschikking
hebben om in te zetten voor hetzelfde doel: het bevorderen van kunst en cultuur in
de gemeente Almelo.
Stichting Stadsfonds Almelo beheert op deze wijze de gelden die in 2013 door de
gemeente beschikbaar zijn gesteld voor het gemeentelijk Initiatievenfonds voor
Kunst en Cultuur en vanaf 2017 ook de gelden vanuit de Waarderingssubsidie, zie
ook pagina’s 5 en 6 van dit verslag.
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Donateurs
Zonder onze donateurs, kunnen wij geen ondersteuning bieden. 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. Naast onderstaande bedrijven hebben wij ook enkele
donateurs die anoniem wensen te blijven.
In 2017 ontving Stadsfonds Almelo bijdragen van:
Blue Point IT
Damsté Advocaten Notarissen
Mulder Schilders Twente
Malvern Panalytical
Sensata Technologies Holland B.V.
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 2017 als volgt:

Bestuurslid				Functie		Einde huidige
								termijn
Hans Hammink			
voorzitter		
2018
Jolanda Mol-Sohl 			secretaris		2018
Marieke van Woudenbergh		
penningmeester
2019
Annick van der Lof-de Groen					
2018
Ernst Kok							2018
Judith Slijkhuis-Soet						2019
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Verslag over 2017
Het jaar 2017 stond in het teken van de zoektocht naar een nieuwe koers. Na
meer dan 6 decennia te hebben geleund op donaties uit het bedrijfsleven, merkte
het bestuur dat het steeds moeilijker werd om donateurs voor langere tijd aan
het Stadsfonds te binden. Vanuit de gemeente Almelo kwamen er nieuwe gelden
die het Stadsfonds Almelo in beheer heeft. Naast het Initiatievenfonds, kreeg het
Stadsfonds ook het beheer over de Waarderingssubsidie vanuit het kader van de
cultuurvisie. Toch was er ook een sterke behoefte om een bestendig, onafhankelijk
fonds te blijven en dus onderzocht het bestuur diverse mogelijkheden voor een
nieuwe vorm voor het Stadsfonds. Na enkele verkennende gesprekken, waarbij
ook de gemeente nadrukkelijk meepraatte, heeft het bestuur ingezet op een
samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC). Het PBC kent al
enkele lokale constructies, heel toepasselijk ‘stadsfondsen’ genaamd en gaf aan
dat er mogelijkheden waren om dit ook in Almelo te realiseren. In 2017 zijn de
voorwaarden uitgewerkt waaronder de samenwerking vanaf 1 april 2018 van start
kon gaan.
Het stichtingsbestuur is bijzonder blij dat de gemeente constructief heeft
meegedacht bij het tot standbrengen van een samenwerking met het PBC.
Ondersteunde projecten vanuit het Stadsfonds
In 2017 ondersteunde het Stadsfonds Almelo diverse initiatieven en wij zijn
bijzonder dankbaar aan onze trouwe donateurs die dit mede mogelijk hebben
gemaakt. Een lijst van ondersteunde projecten in 2017 staat op pagina 7 van dit
verslag.

Waarderingssubsidie
Stichting Stadsfonds Almelo ontvangt vanaf 1 januari 2017 een bedrag van
€ 35.000 per jaar vanuit de gemeente Almelo om kleinschalige, laagdrempelige en
culturele initiatieven te ondersteunen. Kaders voor het stimuleren van culturele
initiatieven zijn de uitgangspunten uit de vastgestelde Stadsvisie Cultuur 2016 –
2020 van de gemeente Almelo:
• een breed toegankelijk cultureel aanbod met ruimte voor kwaliteit en
vernieuwing.
• cultuur versterkt de talenten en vaardigheden van mensen zodat ze actief
kunnen deelnemen aan de samenleving.
• versterken van levendigheid en identiteit van de (binnen)stad.
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In 2017 was er vanuit de Waarderingssubsidie ondermeer ondersteuning voor
Paco Plumtrek, Toonkunst, Cecilia, Servus, Het Verzet Kraakt, De Nieuwe Liefde,
Indigo, Stichting Beeklustpark en de Theaterroute.
Het Stadsfonds legt jaarlijks verantwoording af aan de Gemeente Almelo over de
toegezegde waarderingssubsidies.

Initiatievenfonds voor Kunst en Cultuur
Sinds 2013 beheert Stichting Stadsfonds Almelo de gelden in 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.
De doelstellingen van het Initiatievenfonds voor Kunst en Cultuur 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 2017 droeg het Initiatievenfonds bij aan Sursum Corda, Het Verzet Kraakt,
Talentenpodium Kaliber, Huis van Katoen en Nu en het Stadscarillion.
Het Stadsfonds legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente Almelo over de
toegekende gelden vanuit het Initatievenfonds.
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Financieel verslag
2017
De inkomsten in het verslagjaar bedroegen € 8.100 (2016: € 11.600). Met de
ondersteuning van culturele evenementen was in 2016 een bedrag gemoeid van
€ 7.500 (2016: € 14.750), een bedrag van € 35.000 vanuit de nieuwe
Waarderingssubsidie en een bedrag van € 10.350 vanuit het Initiatievenfonds
(2016: € 11.500).
Verleende donaties in 2017 (in €)
Stichting Twentse Cult projecten
Stichting Kerkconcerten
Stichting Placo Plumtrek
Stichting Hobnob
Servus Almelo
Sibyl Heinen
Stichting Nieuwe Twentse Kunst
Stichting Activiteiten Rembrandt
Nieuw Liefde
Zwingkoor
Totaal

Jazz concerten
Liedjesfestival
Festival
Biënnale kunst in Almelo
Word Up Poetry
Fiësta
Jubileum

500
1.000
500
1.000
1.000
1.500
500
500
500
500
7.500

Verleende donaties vanuit de Waarderingssubsidie
in 2017 (in €)
35.000

Totaal
Verleende donaties vanuit het Initiatievenfonds voor Kunst en Cultuur
in 2017 (in €)

10.350

Totaal
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Overzicht per 31 december 2017 (in €)
Liquide middelen bankrekening
Spaarrekening
Waarderingssubsidie (nog uit te keren)
Iniatievenfonds Gemeente Almelo
Vermogen

304
80.561
-2.500
-12.000
66.365

Staat van baten en lasten in 2017 (in €)
Donateurs
Ontvangen rentes -/- bankkosten
Totaal baten

8.100
21
8.121

		

Verleende donaties
Bestuurs- en administratie kosten
Totaal lasten

7.500
840
8.340

Baten minus lasten

-219
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Secretariaat:
stadsfondsalmelo@gmail.com
www.stadsfondsalmelo.nl

