Jaarverslag 2019

Almelo, 7 mei 2020
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Wie zijn wij?
Het Stadsfonds Almelo is een particuliere stichting, opgericht op 16 januari 1951. Het
Stadsfonds Almelo beheert gelden die zijn bijeengebracht door onze donateurs, en beheert
daarnaast de gelden uit de Waarderingssubsidie van de Gemeente Almelo. Wij zetten deze
middelen in om financiële ondersteuning te bieden aan waardevolle activiteiten en
initiatieven in de amateurkunst in Almelo.

Sinds 1 april 2018 brengt Stichting Stadsfonds Almelo haar eigen gelden en de
gemeentelijke gelden onder in het door Prins Bernhard Cultuurfonds opgerichte
‘stadsfonds Almelo’ (hierna aangeduid met ‘PBC stadsfonds Almelo’). Met als doel om ook
vanuit de provincie middelen beschikbaar te maken en deze in te zetten om kunst en
cultuur in Almelo te ondersteunen en te stimuleren.

Cultuur verbindt mensen in Almelo met elkaar en versterkt de gemeenschapszin. Veel
activiteiten op kunst- en cultuurgebied zijn alleen realiseerbaar dankzij ondersteuning
door bedrijfsleven en overheden. Daar zetten wij ons graag voor in.
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Donateurs
Zonder onze donateurs, kunnen wij geen ondersteuning bieden. Wij danken onze
donateurs voor hun steun in het verslagjaar. Het bevestigt hun betrokkenheid bij de
cultuur in Almelo. Een goed cultureel klimaat maakt de stad aantrekkelijk als
vestigingsplaats voor bedrijven en werknemers.
In 2019 ontving Stichting Stadsfonds Almelo bijdragen van:
Damsté Advocaten Notarissen
Mulder Schilders Twente
Malvern Panalytical
Urenco Nederland

-4-

Bestuur
Het bestuur van Stichting 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 2019 als volgt:
Bestuurslid

Functie

Einde huidige termijn

Huub Rakhorst
Bert Sies
Marieke van Woudenbergh
Jan van Marle
Judith Slijkhuis-Soet

voorzitter
secretaris
penningmeester

2021
2022
2020
2021
2020
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Verslag over 2019
In 2018 besloot Stichting Stadsfonds Almelo om een samenwerking van drie jaar aan te
gaan met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit bood de mogelijkheid om niet alleen de
gelden van onze donateurs ten goede te laten komen aan kunst en cultuur in Almelo, maar
ook om een makkelijker begaanbaar pad te creëren voor ondersteuning op Provincie
niveau. Vanuit de gemeente Almelo krijgen we steun voor dit initiatief. De gemeente
besloot de Waarderingssubsidie vanuit het kader van de cultuurvisie die Stichting
Stadsfonds Almelo reeds in beheer had, onder te brengen in de samenwerking met het
Prins Bernhard Cultuurfonds. Zo werd een manier gevonden om aan de ene kant een
bestendig, onafhankelijk fonds te blijven en aan de andere kant meer inkomsten te
genereren.
Waar 2018 in het teken stond van het inrichten van de nieuwe structuur, vormde 2019 het
eerste volledige kalenderjaar waarin de constructie van kracht was. Begin 2019 vonden
enkele wisselingen in het bestuur plaats en nam Huub Rakhorst de voorzittersrol over van
Hans Hammink. Het bestuur onderzoekt en evalueert verschillende opties om waardevolle
ondersteuning te kunnen blijven bieden aan cultuur in Almelo. In 2020 volgt er een besluit
over het voortzetten van de huidige samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Uiteraard doen we dit in overleg met de Gemeente.

Ondersteunde projecten vanuit het Stadsfonds
In 2019 ondersteunde het Stadsfonds Almelo diverse initiatieven en wij zijn onze trouwe
donateurs die dit mede mogelijk hebben gemaakt zeer dankbaar. Een lijst van projecten die
wij rechtstreeks ondersteunden in 2019 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. Zoals hierboven vermeld, heeft de gemeente Almelo ermee ingestemd
deze gelden in te brengen in het ‘PBC stadsfonds Almelo’. 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.

In 2019 was er vanuit de Waarderingssubsidie ondermeer ondersteuning voor de Open
Atelier route, Indigo Almelo, het HobNob festival, Toonkunst Almelo en HOF88.
Het Stadsfonds legt jaarlijks verantwoording af aan de Gemeente Almelo over de
toegezegde waarderingssubsidies.
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Financieel verslag 2019
De inkomsten in het verslagjaar bedroegen € 7.350 (2018: € 7.350). Met de ondersteuning
van culturele evenementen was in 2019 een bedrag gemoeid van € 5.750 (2018: € 4.000).
Hiernaast ondersteunden we diverse evenementen met de Waarderingssubsidie vanuit het
‘PBC stadsfonds Almelo’.
Verleende donaties in 2019 (bedragen in €)
Almelo’s Christelijk Mannenkoor
Stichting Lekker
Stichting Kleurrijk Twente
S. Heijnen
Stichting Twentse Lente
Totaal

concert

Muurschildering
Kerststal Bethlehem Blvd
Festival

Verleende donaties vanuit de Waarderingssubsidie in 2019 (bedrag in €)
Totaal
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1.000
1.500
1.000
1.250
1.000
5.750

23.350

Overzicht per 31 december 2019 (bedragen in €)
Liquide middelen bankrekening
Spaarrekening
Vermogen

221
33.817
34.038

Staat van baten en lasten in 2019 (bedragen in €)
Donateurs
Ontvangen Waarderingssubsidie
Ontvangen rentes -/- bankkosten
Totaal baten

7.350
35.000
7
42.357

Verleende donaties (verleend en toegezegd)
Gestort in “PBC stadsfonds Almelo”
Bestuurs- en administratiekosten
Totaal lasten

2.000
55.000
910
57.910

Baten minus lasten

-15.553
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Secretariaat:
stadsfondsalmelo@gmail.com
www.stadsfondsalmelo.nl
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