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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 2020 ontving Stichting Stadsfonds Almelo bijdragen van:
Damsté Advocaten Notarissen
Mulder Schilders Twente
Malvern Panalytical
Urenco Nederland
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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. Het bestuur kreeg in 2020 versterking van het nieuwe bestuurslid Ingrid
van Tuinen. Met dank voor haar verdiensten namen wij afscheid van Marieke van
Woudenbergh. Haar taak als penningmeester werd overgenomen door Jan van Marle.
De bestuurssamenstelling was op 31 december 2020 als volgt:
Bestuurslid

Functie

Einde huidige termijn

Huub Rakhorst
Bert Sies
Jan van Marle
Judith Slijkhuis-Soet

voorzitter
secretaris
penningmeester

2021
2022
2021
2020

Ingrid van Tuinen

2024

Marieke van Woudenbergh

2020
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Verslag over 2020
We zien dat door de Coronapandemie cultuur, evenementen en culturele instellingen, zowel
de podium maar ook de amateurkunst, onder grote druk staan. Voor ons als Stadsfonds
betekent dat we juist nu willen nadenken over hoe wij samen met andere partijen die cultuur
en amateurkunst een warm hart toedragen, vooruit willen kijken. Vooruit kijken om ervoor te
zorgen dat de culturele infrastructuur in Almelo zichzelf straks weer kan ontplooien en
ontwikkelen. Immers: het culturele aanbod bepaalt ook in belangrijke mate de
aantrekkelijkheid van een stad als vestigingsplaats voor bedrijven en hun medewerkers.
Het Stadsfonds wil meedenken over de toekomst van cultuur in Almelo; onder meer door mee
te doen aan de nieuwe cultuurvisie maar ook door in gesprek te gaan met sponsors en
gelieerde stichtingen. Wij willen helpen het culturele leven en de amateurkunst en de inzet
van de waarderingssubsidie in Almelo straks een push te geven en misschien zelf te helpen te
transformeren. En dat alles om de aantrekkelijkheid van Almelo te vergroten en om de rol van
cultuur in de sociale cohesie te vergroten. Dat doen we graag samen: met andere stichtingen,
het bedrijfsleven en de gemeente.
De pandemie laat zich vooralsnog ook gelden in 2021. Ook in dat jaar zal de culturele sector in
Almelo de negatieve gevolgen ondervinden. Het Stadsfonds zal uiteraard culturele activiteiten
die wel doorgaan ondersteunen, maar zal ook het jaar gebruiken om zich op zijn toekomst te
oriënteren.
Het bestuur onderzoekt en evalueert regelmatig opties om waardevolle ondersteuning te
kunnen blijven bieden aan cultuur in Almelo. In 2018 leidde dit tot een samenwerking van
drie jaar met het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Almelo. De Gemeente besloot
om de Waarderingssubsidie vanuit het kader van de cultuurvisie die Stichting Stadsfonds
Almelo reeds in beheer had, onder te brengen in deze samenwerking met het Prins Bernhard
Cultuurfonds. In 2020 stond er een besluit over het voortzetten van de huidige
samenwerking, maar dit is in overleg met de Gemeente en het Prins Bernhard Cultuurfonds
doorgeschoven naar 2021.
Ondersteunde projecten vanuit het Stadsfonds
In 2020 ondersteunde het Stadsfonds Almelo een drietal initiatieven rechtstreeks, kijk voor
het overzicht op pagina 8.
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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 2020 was er vanuit de Waarderingssubsidie onder meer ondersteuning voor Paco
Plumtrek, Sursum Corda, Servus en Pleinconcert Almelo. Door de Coronapandemie was het
aantal initiatieven dat ondersteuning aanvroeg helaas beduidend lager dan voorgaande
jaren, waardoor we gelden overhevelen naar 2021. Ook konden er evenementen waarvoor
gelden waren toegezegd geen doorgang vinden. Deze gelden worden pas teruggevorderd
als het vaststaat is dat er sprake is van afgelasting in plaats van uitstel.
Het Stadsfonds legt jaarlijks verantwoording af aan de Gemeente Almelo over de
toegezegde waarderingssubsidies.
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Financieel verslag 2020
De inkomsten in het verslagjaar bedroegen € 3.750 (2019: € 7.350). Met de ondersteuning
van culturele evenementen was in 2020 een bedrag gemoeid van €5.500(2019: € 5.750).
Hiernaast ondersteunden we diverse evenementen met de Waarderingssubsidie vanuit het
‘PBC stadsfonds Almelo’.
Verleende donaties in 2020 (bedragen in €)
Stichting In Vrijheid Herdenken Almelo
Stichting Indigo Almelo
Stichting Theater Route Almelo

1.500
2.500
500

Verleende donaties vanuit de Waarderingssubsidie in 2020 (bedrag in €)
16.150

Totaal

In 2019 werd er een totaalbedrag van € 23.350 verstrekt vanuit de waarderingssubsidie.
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Overzicht per 31 december 2020 (bedragen in €)
Liquide middelen bankrekening
Spaarrekening
Vermogen

8.112
28.825
36.937

Staat van baten en lasten in 2020 (bedragen in €)
Donateurs
Ontvangen Waarderingssubsidie
Ontvangen rentes -/- bankkosten
Totaal baten

3.750
35.000
7
38.757

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

0
35.000
859
35.859

Baten minus lasten

2.898
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Secretariaat:
stadsfondsalmelo@gmail.com
www.stadsfondsalmelo.nl
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