Jaarverslag 2021

Almelo, 10 maart 2022
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Wie zijn wij?
Het Stadsfonds Almelo is een particuliere stichting, opgericht op 16 januari 1951. In 2021
bestonden wij dus 70 jaar. 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. De
coronajaren 2020 en 2021 hebben des te duidelijker gemaakt welke leegte er ontstaat als
cultuur en amateurkunst wegvallen. We hopen van harte dat er in de toekomst weer vele
Almelose cultuurinitiatieven worden opgestart. Activiteiten op kunst- en cultuurgebied
zijn alleen realiseerbaar dankzij ondersteuning vanuit 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 2021 mochten we in Bolk Transport een
nieuwe donateur verwelkomen.
In 2021 ontving Stichting Stadsfonds Almelo bijdragen van:
Damsté Advocaten Notarissen
Mulder Schilders Twente
Bolk Transport
Urenco Nederland

Stadsfonds Almelo is een stichting met een culturele ANBI status (nr. 813166615).
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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.
De bestuurssamenstelling was op 31 december 2021 als volgt:
Bestuurslid

Functie

Huub Rakhorst
Bert Sies
Jan van Marle
Judith Slijkhuis-Soet
Ingrid van Tuinen

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
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Verslag over 2021
De voortdurende Coronapandemie betekent dat het jaar 2021 vooral in het thema stond van
strategie. We hebben gesprekken gevoerd met de Gemeente, met cultuurfondsen in de regio
en met andere stakeholders. Duidelijk is dat de pandemie een momentum biedt voor
vernieuwing. De traditionele wijze van fondsen werven en uitkeren, die 70 jaar lang de basis
vormde onder ons fonds, is achterhaald en toe aan vernieuwing. Onze doelstelling is
weliswaar ook 70 jaar oud, maar staat nog als een huis: het culturele leven en de
amateurkunst in Almelo ondersteunen om de sociale cohesie onder inwoners te bevorderen
en de aantrekkelijkheid van onze stad te vergroten.
We hebben ons als bestuur tot doel gesteld om samen met andere partijen die cultuur en
amateurkunst een warm hart toedragen, ervoor te zorgen dat de culturele infrastructuur in
Almelo zichzelf straks weer kan ontplooien en ontwikkelen. Uiteraard samen met Gemeente
en het bedrijfsleven. Immers: het culturele aanbod bepaalt ook in belangrijke mate de
aantrekkelijkheid van een stad als vestigingsplaats voor bedrijven en hun medewerkers.
Ook bezinnen wij ons in 2022 op onze samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds.
De samenwerking met het PBC en de Gemeente Almelo ging van start in 2018 voor de duur
van 3 jaar. Inmiddels zijn daar 2 jaren aan vastgeplakt omdat Coronabelemmeringen ons niet
toestonden een degelijke evaluatie van deze samenwerking uit te voeren. De Gemeente heeft
de Waarderingssubsidie vanuit het kader van de cultuurvisie die Stichting Stadsfonds Almelo
reeds in beheer had, ondergebracht in deze samenwerking. Ondanks dat er geen nieuwe
bijstortingen meer waren in 2021, zijn deze gelden nog niet uitgeput en schuiven we het
besluit over het voortzetten van de huidige samenwerking, in overleg met de Gemeente en het
Prins Bernhard Cultuurfonds, door naar 2022.
In het verslagjaar hebben we onze statuten aangepast en vereenvoudigd zodat deze in lijn zijn
met de hedendaagse bestuurspraktijk.
Het eind van de pandemie lijkt in zicht en dus hopen we in 2022 weer volop culturele
activiteiten te kunnen ondersteunen..
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Waarderingssubsidie
Stichting Stadsfonds Almelo ontving in de jaren 2017 to en met 2020 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.
De gemeente werkt aan een nieuwe Stadsvisie Cultuur waarvoor het bestuur van het
Stadsfonds Almelo input leverde.
In 2020 en 2021 zijn veel evenementen en initiatieven geannuleerd of uitgesteld vanwege
Corona beperkingen. In overleg met de Gemeente Almelo, zijn de overgebleven gelden van 2020
doorgeschoven om te gebruiken in 2021 en 2022. Evenementen waarvoor gelden waren
toegezegd, maar die geen doorgang vinden, ontvangen pas een terugvordering voor deze
gelden 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
toegekende waarderingssubsidies.
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Financieel verslag 2021
De inkomsten in het verslagjaar bedroegen € 7.350 (2020: € 7.750). In tegenstelling tot
2020 (€ 5.500), vond er geen rechtstreekse ondersteuning van evenementen meer plaats,
maar verliepen alle donaties via de samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds.
We ondersteunden de volgende initiatieven en evenementen vanuit het ‘PBC stadsfonds
Almelo’.
Ondersteunde initiatieven en evenementen in 2021
Begunstigde
Project
Stichting Museum voor Heemkunde Almelo Digitaliseren archief
Toonkunst Almelo
Concert Requiem van Mozart
Stichting Productiehuis Nederland
Kunstproject Schitterend Almelo
Stichting Kamermuziek Almelo
Concertreeks 2021-2022
Stichting Almelo Events
Festival Almelo op 't Rabat /WAK, Week
van de Amateur Kunst
Stichting Museum voor Heemkunde Almelo Textielfestival Almelo 21/22
Stichting Indigo Almelo
tentoonstellingen 2021 Kunsthal Hof 88
Almelo
Centrale Bibliotheek Almelo
Willem Wilmink Dichtwedstrijd 2021
Stichting Hofkeshuis
Educatieproject Jeugd ontdekt de
verborgen schat van Almelo
Stichting Open Ateliers Almelo
Kunstroute/Open Atelierroute Almelo 2021

Verleende donaties vanuit de Waarderingssubsidie in 2021 (bedrag in €)
Totaal

26.250

In 2020 werd er een totaalbedrag van € 16.150 verstrekt vanuit de waarderingssubsidie.
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Overzicht per 31 december 2021 (bedragen in €)
Liquide middelen bankrekening
Spaarrekening
Vermogen

14.118, 40
28.827,72
42.946,12

Staat van baten en lasten in 2021 (bedragen in €)
Donateurs
Ontvangen Waarderingssubsidie1)
Ontvangen rentes -/- bankkosten
Totaal baten

7.350
0
0
7.350

Gestort in “PBC stadsfonds Almelo” 2)
Bestuurs- en administratiekosten
Totaal lasten

0
1.340
1.340,52

Baten minus lasten

6.009,48

1)
Geen nieuw waarderingssubidiebedrag ontvangen van de gemeente in het
verslagjaar in verband met het doorschuiven niet gebruikte 2020 subsidie naar 2021
2)
Geen bedrag bijgestort in het “PBC stadsfonds Almelo” in verband met het
doorschuiven van niet gebruikte gelden van 2020 naar 2021
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Secretariaat:
stadsfondsalmelo@gmail.com
www.stadsfondsalmelo.nl

‐10‐

