Jaarverslag TOF 2017
1. Ontstaansgeschiedenis
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.
Sinds 2017 subsidieert de gemeente Deventer Stichting TOF met een bedrag van 7.500 euro per jaar.

2. Bestuurssamenstelling
In 2017 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. Activiteiten
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 31 mei 2017.



Daarnaast zijn er twee nieuwsbrieven de deur uit gegaan. Hierbij is gebruik gemaakt van
de diensten van VBCommunicatie.



Coaching



Gesprekken met Leeuwenkuil en met Etty Hillesum College



Actualisatie website

4. Toffe Parels

Er zijn 7 talenten in 2017 in de volgende financiële disciplines ondersteund: 3x dans, 1x viool Km, 1x
zang KM, 2 x raptheater. Het betrof 4 leerlingen van de Leeuwenkuil, 1 leerling van de van de
vooropleiding van ArtEZ Kottenparkcollege en 2 rappers vanuit Raster
Door het wegvallen van de cursussen en lessen bij de Leeuwenkuil vraagt het een extra inspanning
van TOF om de talenten binnen Deventer te lokaliseren.
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.
 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 TOF gebruik maken van haar
discretionaire bevoegdheid.
Stichting leergeld heeft de grens van ondersteuning opgehoogd van 110 naar 120 % van de
bijstandsnorm. Om die reden heeft TOF in 2017 besloten de grens voor ondersteuning gelijk op te
laten lopen met Stichting Leergeld. Daarmee wordt die groep die in aanmerking komt voor
ondersteuning groter.
5. Inkomsten en schenkingen
Er zijn in 2017 geen donaties ontvangen.
Verzoek aan Rabobank Rabo coöperatiefonds, maar verzoek afgewezen omdat het aantal
deelnemers van TOF te beperkt is om aan de voorwaarden het fonds te voldoen. Het fonds
ondersteunt initiatieven waarbij een groot deel van de inwoners van het werkgebied profiteren.
Sinds 2017 subsidieert de gemeente Deventer Stichting TOF met een bedrag van 7.500 euro per jaar.
De gemeente vraagt daarvoor de volgende prestaties
 U ondersteunt jongeren in de leeftijd van 6 tot 23 jaar uit de gemeente Deventer;
 In het jaar 2017 ondersteunt u 10 jongeren;
 De ouders van de jongeren hebben niet de financiële middelen om de talentontwikkeling van
 de jongeren te bekostigen;
 U werkt samen met Stichting Leergeld;
 U heeft regelmatig contact met de programmamanager Meedoen over de stand van zaken
 van het project;
 U vermeldt bij de bekendmaking van het activiteitenprogramma de gemeente Deventer als
 subsidieverlener.
6. Overig



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.



De jaarrekening 2017 is op 13 maart 2018 vastgesteld door het bestuur en is te vinden op de
website van TOF (www.tofdeventer.nl).

