Jaaroverzicht 2020
inleiding
Dit is het vijfde jaaroverzicht van de Stichting Erven Witteveen. De
stichting startte in oktober 2015. Via een nieuwe website kunnen
organisaties kennis nemen van de doelstelling; de werkwijze van
de stichting en de wijze waarop een aanvraag kan worden
ingediend.
samenstelling bestuur
De heer Peter Dekker (secretaris) trad dit jaar terug. Bij de
vacaturevervulling besloot het zittende bestuur twee nieuwe leden
aan te trekken. Halverwege het jaar werden deze benoemd. Het
bestuur bestaat op 31 december 2020 uit:
* de heer Theo van Leeuwen (voorzitter)
* mevrouw Dorine Boerboom (secretaris)
* de heer Micha Stolzenburg (penningmeester)
* de heer Florimond Fick (lid)
samenwerking fondsen en de Cultuur Talenprijs Deventer
Een van de doelen voor 2020 betrof overleg met de overige
particuliere en gemeentelijke fondsen, die zich in Deventer richten
op dezelfde werkvelden als de stichting Erven Witteveen. Dat heeft
geresulteerd in het lanceren van de Cultuur Talentprijs Deventer
door vijf particuliere fondsen. Deze prijs is de opvolger van de
voormalige Aanmoedigingsprijs. Met deze nieuwe prijs geven we
de komende jaren professioneel talent een extra steuntje in de rug
om zich verder te ontwikkelen. De prijs wordt een keer in de twee
jaar uitgekeerd en is groot 4000 euro. Kunstcircuit ondersteunt de
adviescommissie waarin alle fondsen participeren en die in het
eerste kwartaal van 2021 gaat beslissen over de nominaties en
vervolgens de winnaar.

Op voorstel van onze stichting hebben de particuliere fondsen ook
besloten voortaan informatie uit te wisselen over ontvangen
aanvragen en de daarop genomen besluiten.
Witteveen Prijs
Eind 2020 is besloten een jaarlijkse prijs toe te kennen, de
Witteveen Prijs, groot 5000 euro. Doel van deze prijs is om een
stimulans en bekendheid te geven aan vrijwilligers(organisaties) in
Deventer, die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd voor de
sociale ontwikkeling van de stad en haar dorpen. Door instelling
van deze prijs zal tevens de naamsbekendheid van ons fonds
worden vergroot. We zijn in overleg met de Vrijwilligerscentrale
Deventer, DPG Media en de wijkgerichte aanpak van de gemeente
om na te gaan hoe wij hier brede bekendheid aan kunnen geven.
De prijs zal in oktober 2021 voor het eerst worden toegekend.
huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is aangevuld met een nadere
omschrijving van de inhoud van de bestuursfuncties en de
planning en werkwijze van bestuursvergaderingen.
verdeling subsidies
Voor 2020 hadden we naast de samenwerking met andere fondsen
nog twee doelen gesteld: een gelijkmatiger verdeling van de
subsidies over de drie werkvelden cultuur (C), kerkelijk (K) en
Sociaal (S) en het terugvragen van dividendbelasting over de
afgelopen jaren.
De meeste aanvragen komen nog steeds uit de sector cultuur.
Door het instellen van de Witteveen Prijs hoopt het bestuur de
sociale component te versterken.
Het terugvragen van dividendbelasting over 2015-2019 blijkt een
bureaucratische aangelegenheid met een geringe opbrengst.
Besloten is hieraan geen verdere aandacht te besteden.
gedenkdag 29 oktober
Door de corona-crisis heeft de gedenkdag dit jaar een sober
karakter gekregen. Het heeft zich beperkt tot het bezoek van het
voltallige bestuur aan de graven van de familie Witteveen en
Bernard Duimel. Op beide graven werd een rouwboeket gelegd.

Voorafgaand aan de gedenkdag zijn de letters op de steen van de
familie Witteveen schoon gemaakt en opnieuw beschilderd.
toekenning subsidies
Het bestuur kwam in 2020 zes keer bijeen en besloot tot
toekenning van onderstaande aanvragen. Door de coronacrisis
werd er minder aangevraagd en hebben een aantal eerdere
toezeggingen niet tot uitkering geleid. Hierdoor is het aantal
toegekende subsidies dit jaar beperkter dan andere jaren.
naam

project

bedrag

CDS
midzomer multicultureel
Penninckshuis concert Nuits d’éte
Vrouwendag
Intern.vrouwendag
stg Deventer
boek Dickens
Kunstcircuit
Balkonbeweging
Theater Gajes
Sneeuwwitje Thuisbezorgd
Nieuw Sion
Broeder Hugo
Vogeleiland
Eilandje
Hist.Vereniging Boek Markante Deventernaren
TamTam
The Tube
Wensambulance vervoer gehandicapten
Dorpsarchief
V1 lanceerbaan
Fluisterdichter
voorstelling
Etty Hillesum
website joodse onderdanen
Gele Verh. Bus buiten voorlezen
Dorpswinkel
beeldscherm
ADSC
pieterpakken
Henk Nalis
boek Van Doetecum
Klaterklanken
voorstelling
Oudheid.Bathmen inrichting
Tam Tam
voorstellingen
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