Jaarverslag TOF 2016
1. O NTSTAANSGESCHIEDENIS
Enkele bekende Deventenaren hadden in 2010 het idee een jeugdcultuurfonds op te richten voor
talentvolle kinderen en jongeren die daarnaast – indien gewenst – ook sociaal een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. In de oprichtingsfase is een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van het
landelijk Cultuurfonds. Uiteindelijk is ervoor gekozen om niet aan te sluiten bij het
Jeugdcultuurfonds, maar onafhankelijk een stichting in leven te roepen. Op 2 september 2011
passeerde de akte en stichting Talent Ontwikkelingsfonds Deventer of wel kortgezegd TOF Deventer
was een feit. Enige serviceclubs en donateurs hebben zorggedragen voor startkapitaal.
Bij de speurtocht naar talenten maakt TOF Deventer gebruik van het lokale veld: wijkcentra, scholen,
buurthuizen, Leeuwenkuil, Burgerweeshuis, dansscholen enzovoort. Voor doorontwikkeling van jong
talent wil en kan TOF van betekenis zijn. TOF Deventer werkt nauw samen met Stichting Leergeld
Deventer
2. B ESTUURSSAMENSTELLING
In 2016 bestond het bestuur uit volgende leden:
•Jan Bugter, voorzitter
•Raymond Schuurman, secretaris
•Jet Rombouts, penningmeester
•Herman Groen, lid
•Wim Fiselier, lid
Daarnaast speelden de volgende deskundigen een rol in het toetsen van de aanvraag en de
praktische invulling van de ondersteuning aan een TOFfe parel: Elsbeth Nijhuis (blaasinstrumenten,
strijkers KM), Fabian Schrijver (hiphop), Sepp Grotenhuis (piano KM), Hans de Vos (sociaal domein),
Lilian Vos (dans), Leny Stappers (zang KM), Mariette Bastiaanse(zang KM),
3. A CTIVITEITEN
TOF Deventer ondersteunt kinderen en jongeren uit gezinnen met minder financiële draagkracht. Wij
steunen parels met een bijzonder talent én met de ambitie om zijn/haar kunstzinnig talent verder te
ontwikkelen. Wij hebben dit jaar de volgende activiteiten gedaan.
•
TOF-bijeenkomst 24 mei 2016.
•
Docenten leeuwenkuil worden in docentenvergadering en middels flyers geactiveerd om
leerlingen en ouders te informeren over bestaansrecht van TOF
•
Er is in het kader van werving van donateurs een uitgebreide mailing de deur uit gegaan.
•
Daarnaast zijn er twee nieuwsbrieven de deur uit gegaan. Hierbij is gebruik gemaakt van de
diensten van VBCommunicatie.
•
Er is een brief uitgegaan via Stichting Leergeld naar zij die gebruik maken van een
Leergeldcheque.
•
Verschillende organisaties is met succes verzocht om op hun site te linken naar de site van TOF
Deventer, waaronder de Leeuwenkuil en jongerenpopcentrum Walhalla.
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Na gedane ervaringen is door het bestuur besloten om de procedure te vernieuwen en ook het
maximaal toe te kennen bedrag te wijzigen.
Hieronder staat in kort vermeld enige uitgangspunten voor het bepalen van de hoogte van de
financiële bijdrage:
Stel het verzoek is een bijdrage van 1000. Als leergeld dan 200 doet, dan vullen wij aan tot 1000.
Dus doen we maximaal 800.
En de ouders moeten ook bijdragen. 2
TOF draagt maximaal 80% bij in de kosten.
TOF vergoedt maximaal 1.000 euro op jaar- dan wel op studiejaarbasis.
We ondersteunen het talent maximaal drie jaar.
Onder zwaarwegende argumenten kan het bestuur van TOG gebruik maken van haar
discretionaire bevoegdheid.
Voorzitter heeft de voorzitter van de Centrale Directie Vincent Hassink over TOF gesproken. Hij
zal de cultuurcoördinatoren verwittigen op de mogelijkheden die TOF te bieden heeft. TOF
benadert de voorzitters van de vakgroepen cultuur.
Marijke Blok van Kunstcircuit heeft de verschillende basisscholen bezocht en deze geïnformeerd
over TOF.

4. T OFFE P ARELS
Er zijn 6 talenten in 2016 in de volgende financiële disciplines ondersteunt: 2x dans, 1x viool Km, 1x
zang KM, 1 x theater,1 x piano KM. Het betrof 4 leerlingen van de Leeuwenkuil, 1 leerling van het
Theaterschip en 1 leerling die van een privé-docent les had.
Opvallend vond het bestuur van TOF, dat binnen deze populatie de populaire muziek en dans van
deze tijd (Hiphop, Pop, breakdance, etc.) niet vertegenwoordigd was. Daarnaast ontbrak dit jaar ook
de beeldende kunst. Blijkt dat deze talenten moeilijk te vinden zijn. Dit noopt het bestuur tot actie
richting onderwijs, buurtcentra en poppodia.
5. INKOMSTEN EN SCHENKINGEN
Er is aan donaties (Lionsclub Deventer, Rabobank Salland) en individuele donaties een bedrag van
1.094 euro binnengekomen.
6. O VERIG
• TOF voldoet aan de Code Cultural Governance. We voldoen doordat we onafhankelijk bestuur
hebben van vijf leden.
• TOF is erkend als Culturele ANBI-instelling. De donaties zijn dus fiscaal aftrekbaar.

