Verslag gemeentelijke vertegenwoordiging
Stichting Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank te Doetinchem.
Ons fonds heeft zich op vele plaatsen letterlijk en figuurlijk laten horen in de samenleving. Vele
initiatieven kwamen door ondersteuning van ons tot leven en bloei. Het fonds richt zich op het
investeren in mensen en in de gemeenschap.
Samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter:
- M. Bouwmans
Secretaris:
-G.C. Radstake
Penningmeester:
-C.F.P.M. van Pul
Bestuursleden:
-E. Kocyigit
-P. Moors
Ambtelijke secretaris:
-Diny te Witt
Het fonds heeft een eigen website: www.fondsgemeentespaarbank.nl en
Emailadres: info@fondsgemeentespaarbank.nl
Missie, visie en beleid
Sinds juli 1992 is het Fonds Gemeentespaarbank actief in de gemeente Doetinchem.
Het fonds is voortgekomen uit de vroegere Gemeente Spaarbank en de gemeente Doetinchem.
Fonds Gemeente Spaarbank heeft als doel, het verlenen van ondersteuning aan projecten van
algemeen maatschappelijk belang met een ideële, sociale of culturele strekking in de gemeente
Doetinchem.
Het Fonds Gemeente Spaarbank wil de oorspronkelijke doelstellingen van de Gemeente Spaarbank in
nieuwe vormen nastreven door het realiseren van of verlenen van financiële steun – zonder
tegenprestaties te bedingen – aan projecten van algemeen maatschappelijk nut met een ideële,
sociale strekking in de gemeente Doetinchem.
De steun van Fonds Gemeentespaarbank is voornamelijk gericht op concrete, benoembare projecten
in de voorbereidende fase en heeft nimmer een permanent karakter. Deze projecten dienen voor
een breed deel van bevolking van de gemeente Doetinchem van belang te zijn en veelal te worden
uitgevoerd door vrijwilligers en/of sterk betrokken groepen of personen.
Het Fonds Gemeentespaarbank verleent geen ondersteuning aan overheden, individuen of aan
instellingen met een commerciële of religieuze doelstelling. Exploitatiekosten, salariskosten, kosten

voor levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie zijn in
principe van steun uitgesloten.
Donatiebeleid
Het uitgavenbeleid van Fonds Gemeente Spaarbank is gebaseerd op het vastgestelde beleidsplan.
Fonds gemeente Spaarbank stelt een bescheiden bedrag beschikbaar voor het doen van donaties.
In de statuten zijn de doelstellingen als volgt omschreven: ”Het realiseren van of verlenen van
financiële steun aan projecten van algemeen belang met ideële of sociale strekking”. Dat betekent
dat Fonds Gemeente Spaarbank zich in de praktijk richt op de volgende categorieën: Kunst & Cultuur,
Sport & Vrije Tijd, Zorg & Welzijn, Natuur & Milieu.
Er worden echter wel een aantal verstrekking criteria gehanteerd:
1. aanvragen welke vernieuwend zijn en een stimulans voor mens en maatschappij kunnen zijn
, verdien een voorkeur;
2. aanvragen dienen voor een breed deel van de Doetinchemse bevolking van nut te zijn;
3. de aanvraag mag uitsluitend bestemt zijn voor activiteiten binnen of mensen uit de
gemeente Doetinchem;
4. donaties worden verstrekt tot een maximumbedrag per aanvraag;
5. aanvragen dienen 4 weken voor aanvang van de bestuursvergadering compleet met de juiste
bijlagen te zijn ingediend.
Activiteiten en gerealiseerde prestaties
Projecten 2018
Gehonoreerde aanvragen 2018
Aanvraag 1
SBG Gaanderen
In 2018 bestaat SBG Gaanderen 60 jaar. Dit wordt o.a. gevierd met een Memorial Concert op 21
april 2018 met als thema “Oorlog en Vrede”, een eerbetoon aan de overleden leden van de
vereniging. Het SBG werkt voor dit concert met een samengesteld koor, bestaande uit leden van
het Gaanderens Mannenkoor en het Parochiekoor St. Martinus Gaanderen.
Bijdrage 500 euro
Aanvraag 4
Muziek bij de Noabers
Dit is een aanvraag voor een bijdrage voor de huiskamerconcerten op 15 april 2018 op
verschillende locaties in de wijken De Huet en Dichteren.
Bijdrage 500 euro
Aanvraag 8
Stichting Catharina Cultutreel, herdenking 4 mei 2018.
De jaarlijkse 4 mei viering wordt georganiseerd door stichting Catharina Cultureel.

Na afloop van de dodenherdenking wordt ‘s avonds in de Catharinakerk een requiem opgevoerd.
Er wordt geen entree geheven, het concert is toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.
Bijdrage 500 euro.
Aanvraag 9
Stichting Achterhoekse Wandel4Daagse
De Wandevierdaagse wordt gehouden de week van Hemelvaartsdag van 9 tm 12 mei 2018 in en
rond Doetinchem.
Bijdrage 1000 euro.
Aanvraag 10 /2018 en aanvraag 18 /2017 Straattheater BuitenGewoon uitbetaald in 2018
Aanvraag 18/ 2017
Stichting Theaterfestival BuitenGewoon
Theaterfestival BuitenGewoon bestaat in 2018 25 jaar .
We hebben een aanvraag van BuitenGewoon ontvangen voor een bijdrage om dit jubileumjaar
extra glans te geven met drie bijzondere voorstellingen.
Deze aanvraag wordt positief beoordeeld met een bijdrage van 5000 euro. Normaal is de
maximum bijdrage per aanvraag 3000 euro. Het bestuur maakt voor deze aanvraag een
uitzondering vanwege het 25 jarig bestaan en het belang voor de stad en de inwoners van
Doetinchem. Wel wil het bestuur geinformeerd worden als er belangrijke wijzigingen
aangebracht worden in het programma van het festival.
Aanvraag 10 /2018
Straattheater BuitenGewoon.
Er is een gat in de begroting /financiering van het jubileumfestival onstaan door het wegvallen
van een grote sponsor. De organisatie heeft ons gevraagd om een extra bijdrage beschikbaar te
stellen. Het bestuur heeft besloten om de maximale bijdrage voor 2019 van 3000 euro
beschikbaar te stellen voor de organisatie van het festival 2018. Dit houdt in dat BuitenGewoon
voor 2019 niet kan rekenen op een bijdrage van ons fonds.
Totaal (5000 en 3000 ) 8000 euro

Aanvraag 13
Stadsfeest Doetinchem
3000 euro
Aanvraag 15 Gruitpoort Jonge Rotten
Dit is een aanvraag voor het project Het Verblijf in augustus 2019 waarbij een groep van 6
ouderen, 6 jongeren en theatermaker Boaz Boele samen een midweek doorbrengen in de
Kruisberg, de voormalige gevangenis in Doetinchem. Tijdens dit verblijf trekken ze samen
intensief op met de intentie elkaar écht te ontmoeten, te leren, en bestaande vooroordelen
tussen jong en oud te bespreken. Het doel is wegen te verkennen om in het dagelijks leven
onderlinge verbondenheid tussen generaties te stimuleren en versterken.
1500 euro, uitbetaald in 2019

Aanvraag 16 Stadsmuseum
Ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van voetbalclub De Graafschap wordt in het
Stadsmuseum Doetinchem de expositie SUPERBOEREN ingericht. Het Stadsmuseum werkt hierbij
nauw samen met De Graafschap.
De expositie wordt aangevuld met een educatief programma voor nieuwe doelgroepen zoals
schoolkinderen, nieuwe Nederlanders, cultuurliefhebbers, dagtoeristen en anderen. De thema’s
van de expositie zijn Helden, Vreugde, Verdriet en DNA.
Bijdrage 1000 euro, uitbetaald in 2019

