
2022 - jaaroverzicht 
 
 
inleiding 
Dit is ons zevende jaaroverzicht. Voor onze doelstelling, werkwijze 
en de wijze waarop men een aanvraag om een financiële bijdrage 
kan doen, verwijzen we naar onze website. 
 
samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat op 31 december 2022 uit: 
- de heer Theo van Leeuwen, voorzitter 
- mevrouw Dorine Boerboom, secretaris 
- de heer Ben Bakker, penningmeester 
- de heer Florimond Fick, lid 
 
Ben Bakker nam het penningmeesterschap per 15 januari 2022 
over van Micha Stolzenburg. 
 
sociale doelstelling 
De stichting geeft financiële ondersteuning aan projecten en 
initiatieven op kerkelijk, cultureel en maatschappelijk terrein. 
In 2022 hebben we het accent vooral gelegd op onze sociale 
doelstelling. We zijn daar al in 2021 mee begonnen door de 
instelling van de jaarlijkse Witteveenprijs. Zie ook de promotiefilm. 
 
Witteveenprijs 2022 
De Witteveenprijs is speciaal bedoeld om stimulans en 
bekendheid te geven aan vrijwilligers en/of hun organisaties in 
Deventer die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd voor het 
persoonlijke welzijn en de sociale ontwikkeling van de burgers van 
de stad. 
De prijs van 3000 euro ging dit jaar naar het Meester Geertshuis 
 

gerichte bijdrage 
Onze financiële bijdragen aan projecten is van bescheiden aard, 
immers de omvang van ons fonds is niet erg groot. Maar de 
projecten zijn ook vaak bescheiden en een kleine bijdrage kan juist 
voor realisering de doorslag geven. Onze voorkeur ging dan ook uit 
naar projecten waarvoor onze bijdrage substantieel van betekenis 
was. 
 

samenwerking en publiciteit 
Ons fonds werkt samen met andere lokale fondsen. Helaas vond 
ons herhaald voorstel voor een centrale registratie van aanvragen 
en besluiten opnieuw geen weerklank. Incidenteel vindt wel overleg 
plaats en meer structureel werken we samen bij de keuze en 
uitreiking van de Cultuur Talent Prijs (4000 euro), gestart in 2021 en 
wordt een keer in de twee jaar uitgereikt. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wxap7naGgBY


De instelling van de Witteveenprijs en de Cultuur Talent Prijs biedt 
de mogelijkheid meer bekendheid te genereren. Dat lukt aardig 
hoewel de lokale Stentor niet goed benaderbaar blijkt. De huis aan 
huis bladen zoals “in de buurt” zijn dat wel. Verder maken we af en 
toe organisaties attent op ons aanbod, wel voorzichtig want we 
willen geen al te grote verwachtingen wekken. Ook 
beroepskrachten in de wijken maakten we attent op ons bestaan. 
We hadden dit jaar ook mee willen doen aan de speeddating van 
het Kunstcircuit, maar door een misverstand kon dit niet doorgaan. 
 

gedenkdag 
Op 27 oktober brachten we een bezoek aan de graven van Gerard 
Witteveen en Bernard Duimel. Zij zijn de oprichters van ons fonds 
en op deze dag vond ook de uitreiking plaats van de 
Witteveenprijs 
 

toekenning subsidies 
Het bestuur kwam in 2022 zes keer bijeen en besprak de 
ingekomen aanvragen. In het financieel overzicht is de lijst 
opgenomen van de uitbetaalde subsidies. 


