JAARVERSLAG 2019

Inleiding

Bijna tien jaar geleden, in 2010, ontstond het idee om in Deventer een jeugdcultuurfonds op te
richten voor jonge talentvolle mensen (onze Parels) die zich verder in de kunsten willen ontwikkelen
en daarvoor niet over voldoende financiële middelen beschikken.
Op 2 september 2011 is Stichting Talent OntwikkelingsFonds Deventer bij notariële akte opgericht.
TOF Deventer sluit aan bij wat er al is in het lokale veld: wijkcentra, scholen, buurthuizen,
Kunstcircuit, Burgerweeshuis, Etty Hillesum Lyceum (o.a. Internationale Schakelklas), Muziekhuis
Deventer, dansscholen enzovoort. Voor doorontwikkeling van het talent van deze jonge mensen kan
TOF van betekenis zijn. TOF Deventer werkt nauw samen met Stichting Leergeld Deventer.

TOF-werkwijze

TOF Deventer draagt op verschillende manieren bij. Allereerst via TOF-cheques voor extra lessen of
voor materiaalkosten. Ook helpen wij graag bij het vinden van de geschikte lessen en docenten.
Natuurlijk zijn wij nieuwsgierig hoe onze TOFfe parel zich verder ontwikkelt. Wij blijven hen daarom
graag volgen, want parels groeien langzaam.
TOF Deventer wil jonge talenten op weg helpen. Er zijn TOFfe parels die om financiële redenen hun
uitzonderlijke talent niet verder kunnen ontwikkelen. TOF ondersteunt en hanteert daarbij een
grens: het gezinsinkomen is 120% van de bijstandsnorm of lager.

TOFfe parels

Van breakdance tot ballet, van het ontwerpen van games tot het schrijven van gedichten, van
keramiek tot mode. TOF Deventer biedt kansen aan talentvolle jongeren uit de gemeente Deventer om hun droom waar te maken. Een TOFfe parel moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Leeftijd tussen de 6 en 23 jaar
• Beschikken over een bijzonder kunstzinnig talent
• De ambitie hebben om dit talent te ontwikkelen
• Gezinsinkomen is max. 120 % van de bijstandsnorm (gelijk aan de norm van Stichting Leergeld ).

Vindplaatsen

TOF kent een aantal belangrijke vindplaatsen voor jonge, bijzondere talenten. Wij sluiten zoveel
mogelijk aan bij wat er al is in het lokale veld: wijkcentra, scholen, buurthuizen, Kunstcircuit,
Burgerweeshuis, Etty Hillesum Lyceum (o.a. Internationale Schakelklas), Muziekhuis Deventer,
dansscholen enzovoort.
Hiervoor is het nodig om een fijnmazig netwerk van begeleiders, leerkrachten, coaches, enz. op te
bouwen en te onderhouden. Dit zijn onze “Parelvissers”. Zij zijn de personen die de jonge talenten
kunnen spotten en stimuleren om met ons in zee te gaan.

1

Bestuur

Het bestuur van TOF Deventer bestond in 2019 uit:
• Jan Bugter (tot 1 augustus 2019), voorzitter;
• Raymond Schuurman, secretaris;
• Jet Rombouts, penningmeester;
• Wim Fiselier, lid.
Jan Bugter is op 1 augustus 2019 om gezondheidsredenen afgetreden en opgevolgd door Gerard
Faas. Jet Rombouts treedt per 5 februari 2020 af en zal dan worden opgevolgd door Karin Barth. TOF
voldoet aan de Code Cultural Governance. Stichting TOF is een pure vrijwilligersorganisatie.
Bestuursleden krijgen geen vergoedingen.
In de Public Relations (website, nieuwsbrief, e.d.) laten wij ons bijstaan door VB Communicatie uit
Deventer.

Onze activiteiten in 2019

Door de ontmanteling van de Leeuwenkuil is het voor TOF moeilijker geworden om jeugdige talenten
in Deventer op te sporen. De cursussen en lessen van de Leeuwenkuil waren voor ons altijd een
belangrijke vindplaats van talent.
We hebben ons in 2019 ingespannen om ons netwerk in de stad verder uit te breiden. Dit doen we
door geregeld begeleiders van scholen en jeugdcentra te bezoeken en door het uitgeven van onze
Nieuwsbrief.
In 2019 hebben we tien talenten financieel ondersteund in de volgende disciplines:
• Muziek: 7 jongeren;
• Theater: 2 jongeren;
• Dans: 1 jongere.
Onze ondersteuning aan deze jongeren was divers van aard, in de vorm van audities, lessen,
cursussen, instrumenten. In sommige gevallen hebben we de jongeren (en/of hun ouders) ook
incidenteel ondersteund in hun ontwikkeling.
In 2019 hebben we ook onze website geheel
"Ik heb mijn eigen filmpjes op YouTube”
vernieuwd. Voor ons is de website, behalve
ons visitekaartje, ook hét medium om onze
Somar Jalbout heeft talent. Zijn passie is het acteren en zelf
regisseren. “Ik maak al een paar jaar filmpjes voor YouTube. Dat doe
TOFfe verhalen te delen en met donateurs en
ik zelf met de camera." Op dit moment heeft hij acteerlessen bij Tim
ons netwerk van Parelvissers te
Koldenhof en wordt hij ondersteund door TOF.
communiceren.
Somar is nu 17 jaar en is al actief sinds zijn 14e. “Ik ben al in Syrië
begonnen. Toen ik in Nederland kwam wonen, was dat ook direct een
We hebben afstemmingsoverleg gehad met
hele goede manier om Nederlands te leren spreken. Ik zit nu in drie
Kunstcircuit, Muziekhuis en het onderwijs- en
Havo en heb eenmaal per week acteerles. Dat is hartstikke leuk. Ik
leer veel. Ik plaats nog steeds regelmatig mijn eigen filmpjes op
het sociaal-culturele veld. Daarbij hebben we
YouTube. Ik bedenk het verhaal en doe ook het camerawerk zelf.”
in 2019 extra aandacht gegeven aan de
Zijn plannen voor later zijn al duidelijk. “Ik wil in de toekomst
bijzondere doelgroep van statushouders.
doorgaan met media, acteren én dat combineren met een studie
journalistiek.” Wat is er nou zo mooi aan acteren? “Het is het
Hiervoor onderhielden wij contacten met de
allerleukste wat er is: ik kan helemaal mezelf zijn en laten zien wie ik
coördinator Internationale Schakelklas (ISK)
ben.”
van het Etty Hillesum Lyceum.
Medio 2019 hebben we afstemmingsoverleg
gehad met Stichting Leergeld Deventer en het Kunstcircuit. Een resultaat van dit overleg was dat we
gezamenlijk een flyer voor onderwijs en amateurveld hebben uitgebracht en verspreid.
Tot slot hebben we in 2019 twee nieuwe bestuursleden geworven ter vervanging van de voorzitter
en de penningmeester van TOF.
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Financieel

Onze uitgangspunten bij de financiële ondersteuning van onze TOFfe parels zijn:
1. De bijdrage van TOF is complementair aan de (eventuele) bijdrage van de Stichting Leergeld
Deventer;
2. Ouders moeten zelf ook bijdragen;
3. TOF draagt maximaal 80% bij in de kosten;
4. TOF vergoedt maximaal €1.000 euro op (studie)jaarbasis;
5. TOF ondersteunt een talent maximaal drie jaar;
6. Het bestuur van TOF kan bij toekenning gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid.
TOF ontvangt sinds 2017 een jaarlijkse subsidie van € 7.500 van de gemeente Deventer
(Rijksmiddelen Armoedebestrijding). Voor deze subsidie moeten wij minimaal tien jongeren
ondersteunen. Verder wordt het fonds aangevuld door giften en donaties, en via financiële acties van
particulieren, bedrijven of serviceclubs. Stichting TOF heeft sinds 1 januari 2014 de Culturele ANBI
status. Dit betekent dat giften en donaties onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de
belasting.
We hebben 2019 afgesloten met een negatief resultaat van € 3.114. Dit negatieve resultaat was
voorzien. We hebben, naast de investering in onze nieuwe website, in 2019 ook € 6.203 uitgegeven
aan de ondersteuning van onze Parels. Onze reserve is eind 2019 € 34.850. Als fonds hebben we
hiermee een solide financiële positie waarmee we ook langjarige verplichtingen kunnen aangaan als
dit, bij de ondersteuning van onze talenten, van ons wordt gevraagd.
Deventer, 19 februari 2020
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