Stichting Erven Witteveen
jaaroverzicht 2021
inleiding
Dit is het zesde jaaroverzicht van de Stichting Erven Witteveen.
Op onze website kan iedereen kennis nemen van de
doelstelling; de werkwijze van de stichting en de wijze waarop
een aanvraag om een financiële bijdrage kan worden
ingediend.
samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat op 31 december 2021 uit:
- de heer Theo van Leeuwen, voorzitter
- mevrouw Dorine Boerboom, secretaris
- de heer Micha Stolzenburg, penningmeester
- de heer Florimond Fick, lid
Tijdens onze laatste bijeenkomst op 16 december is besloten
tot overdracht van het penningmeesterschap op 15 januari
2022 aan Ben Bakker. Micha Stolzenburg beëindigt op dat
moment zijn lidmaatschap van het bestuur.
samenwerking cultuurfondsen
Een van onze doelen voor 2021 betrof het uitbouwen van de
samenwerking met andere fondsen in Deventer. Overleg werd
gevoerd met vertegenwoordigers van Stichting Wesselings-van
Breemen; stichting Jeanette Hollaar Fonds; stichting Rudolf
H.Schmidt fonds en Deventer Cultuur Club. Dat resulteerde
uiteindelijk in het lanceren van de Cultuur Talentprijs Deventer,
groot 4000 euro, die in 2021 voor het eerst is uitgereikt en
verder om het jaar zal worden toegekend. In de locale pers
werd een oproep geplaatst om kandidaten voor te dragen. De

samenwerkende fondsen vormden samen een commissie die
de 12 nominaties beoordeelde. De uiteindelijke keuze viel op
uitgeverij Petrichor. Op 3 september was de prijsuitreiking. Op
25 november evalueerden we samen met de andere fondsen
de gang van zaken. Alle fondsen waren tevreden. De publiciteit
rond de prijs viel evenwel tegen.
Moeizaam verliep het plan tot bundeling van de aanvragen en
subsidies van de Deventer Cultuur Club, Wesselings-van
Breemen en ons fonds middels een gezamenlijk overzicht, dat
via internet kan worden geraadpleegd en bijgehouden. We
zullen in 2022 een nieuwe poging doen.
Witteveenprijs 2021
Bij ons fonds kunnen aanvragen worden ingediend voor
culturele, kerkelijke en sociale activiteiten. Om dit breder
bekend te maken en met name ook aanvragen op sociaal
terrein te bevorderen besloten we eind 2020 tot instelling van
de Witteveenprijs,
Een jaarlijks uit te keren prijs, groot 3000 euro, aan een initiatief
dat zich richt op de sociale ontwikkeling van Deventer. Met
sociale ontwikkeling bedoelen we activiteiten die het persoonlijk
welzijn van Deventernaren stimuleren of zorgen voor sociale
verbinding in de Deventer samenleving. We financierden een
publiciteitscampagne met DPG media en werkten samen met
de wijk- en dorpmanagers van de gemeente om zo bekendheid
te genereren en het indienen van nominaties te promoten. Het
bestuur koos uiteindelijk als winnaar van de
Witteveenprijs 2021 het Verbindingscentrum “De Fontein” in
Colmschate. Op 27 oktober vond de uitreiking plaats.
gevolgen corona
Voor 2021 hadden we naast de samenwerking met andere
fondsen en de instelling van de Witteveenprijs ook het doel om
met name initiatieven te ondersteunen die voortvloeien uit

aanpassing van het beleid aan de corona-epidemie. Bij
toekenning van onze bijdragen hebben we daar rekening mee
gehouden. Soms leidde dat tot uitstel of vertraging van
voorgenomen activiteiten of tot tussentijdse aanpassingen,
zoals bijvoorbeeld de ombouw van een concert naar een online
uitvoering.
gedenkdag 2021
Op 27 oktober, tevens de dag waarop de Witteveenprijs voor
het eerst is uitgereikt, brachten we een bezoek aan de graven
van de familie Witteveen en de mede-oprichter van ons fonds
Bernard Duimel en legden we op beide graven een
rouwboeket. Tevens bezochten we op uitnodiging de
voormalige woning van de familie Witteveen, waar het bestuur
werd ontvangen door de nieuwe eigenaar, die het pand stijlvol
heeft laten restaureren. Als dank gaven we een houtsnede uit
de nalatenschap van Gerrit Witteveen.
De dag werd besloten met een diner. De vrienden van Gerrit en
Bernard werden uitgenodigd maar besloten om uiteenlopende
redenen niet langer bij dit diner aanwezig te zijn.

toekenning subsidies
Het bestuur kwam in 2021 zes keer bijeen, besprak de
ingekomen aanvragen en besloot over de aangevraagde
subsidies. Waar termijnen dat noodzakelijk maakte, werden de
beslissingen in volstrekte unanimiteit per e-mail genomen.Tot
nu toe stelde ons fonds de aanvullende voorwaarde van
verantwoording achteraf aan bijdragen boven 999 euro.
Besloten werd deze grens te laten vallen en het stellen van
voorwaarden per toekenning te bezien en op te nemen in de
toezeggingsbrief. Door onze media campagne en instelling
van de Witteveenprijs werd ons fonds breder bekend en
ontvingen we meer aanvragen dan voorheen vooral voor

sociale activiteiten. In het financieel overzicht 2021 is
opgenomen de lijst van uitbetaalde subsidies en prijzen.

