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Inleiding
Voor u ligt het Jaarverslag 2013 van het
Cultuurfonds Strijp-S. Een impressie van en
verantwoording over een jaar waarin Strijp-S
nieuwe hoogtepunten bereikte. Het gebied staat
stevig op de kaart. Er wordt volop gewerkt; alle
kantoren, ateliers en andere bedrijfsruimten
zijn in gebruik en vrijwel dagelijks dienen zich
nieuwe geïnteresseerde ondernemers aan.
De horeca draait op volle kracht. De Feelgood
Market brengt elke maand massa’s mensen
op de been, de Urban Shopper blijkt een schot
in de roos. In de cultuurhallen onder in het
Klokgebouw draait het jaar door een aantrekkelijk programma.
De tuiniers van GardenMania trekken veel
bekijks en aanloop. De boulderers van Monk en
de skaters van Area 51 ontvangen gasten uit het
hele land en ver daarbuiten. Festivals als STRP,
Dutch Design Week en GLOW Next brengen een
massaal en internationaal publiek op de been.
Al die activiteiten brachten afgelopen jaar het
recordaantal van 1,3 miljoen bezoekers op de
been.
Ook in ander opzicht was 2013 een topjaar voor
Strijp-S. De eerste bewoners streken neer en
maakten het gebied tot hun domein. In Anton
en Gerard leverde Trudo zo’n 270 lofts op.
Woonbedrijf voegde daar zo’n 240 SAS-woningen
aan toe. Samen goed voor pakweg 800 mensen
voor wie Strijp-S hun nieuwe thuis is.
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Organisatie
Het is duidelijk dat we een nieuwe fase ingaan.
De stad, de regio, het land en zelfs het buitenland hebben Strijp-S ontdekt en omarmd.
Het gebied heeft zich inderdaad ontwikkeld
tot het creatieve hart van Eindhoven/Brainport
en wij zijn er trots op dat wij daar met het
Cultuurfonds Strijp-S aan hebben kunnen
bijdragen. Is daarmee onze taak volbracht?
Geenszins. Om aantrekkelijk, verrassend en
uniek te blijven heeft Strijp-S behoefte aan
culturele initiatieven die permanent prikkelen
en grenzen verleggen. Vernieuwende activiteiten
en evenementen die ervoor zorgen dat Strijp-S
– ook nu het concept meer en meer bekend,
beproefd en bewezen blijkt – blijft wat het wil
zijn: the place to be and to discover.
Nieuw element in de aanvragen en toetsing
2013 betrof een grotere focus op vernieuwende
initiatieven die een verbinding maken met
bewoners, gebruikers en bezoekers, die
bijdragen aan de toekomst van Strijp-S en
deels ook uit de bewoners voortkomen.

Het Cultuurfonds Strijp-S is een stichting
die geleid wordt door een directeur en een
stichtingsbestuur. Aanvragen worden
beoordeeld door een adviescommissie.
Huidige directeur:
Jack Hock
Huidige samenstelling bestuur:
Thom Aussems
Roy Beijnsberger
Ingrid de Boer (voorzitter)
Toon de Koning
Huidige samenstelling adviescommissie:
Mons de Goede
Detlef La Grand
Marleen Hartjes
Joost Heijthuisen (2012 tot februari 2013)
Jack Hock
Anne Kleinbloesem
Dries Steinmeijer
Maarten Tielemans
Ties van de Werff

Wij wensen u veel leesplezier.
bestuur Cultuurfonds Strijp-S
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Doelstellingen
Het Cultuurfonds Strijp-S verleent financiële
ondersteuning aan culturele initiatieven en
activiteiten die bijdragen aan:
• d
 e vorming en versterking van de identiteit
van Strijp-S;
•	het verdiepen van de betekenis van Strijp-S
als banier van Brainport;
•	het bevorderen van de (inter)nationale
bekendheid van Strijp-S;
•	de herontdekking van de nieuwe inhoud en
context van het industrieel erfgoed op
Strijp-S;
•	een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
nieuwe bewoners en gebruikers op Strijp-S;
•	het stimuleren van broedplaatsen en
spannende, innovatieve culturele initiatieven die prikkelen en grenzen verleggen.
Het behalen van deze doelstellingen draagt
bij aan de aantrekkelijkheid van het gebied
en dus ook van de stad Eindhoven als geheel.
Daardoor zal op termijn de vraag naar
vastgoed voor wonen en werken – en dus ook
de waarde daarvan – stijgen.
Het Cultuurfonds heeft jaarlijks € 450.000 te
besteden. Culturele ondernemers kunnen bij
het fonds een aanvraag indienen voor drie
soorten bijdragen: een startsubsidie, een
activiteitensubsidie en een krediet. Elke
aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen
en moet aan de gestelde voorwaarden
voldoen om voor goedkeuring in aanmerking
te komen.
Het Cultuurfonds werkt aan de hand van
statuten. De laatste wijziging in deze statuten
vond plaats in mei 2012.

Ontwikkelingen
Strijp-S heeft zich in de voorbije jaren voortvarend ontwikkeld
tot het creatieve hart van Eindhoven c.q. Brainport. De (grote)
evenementen trekken talloze bezoekers, het gonst van creatieve
bedrijvigheid, er zijn winkeltjes, er is een museale functie, de
Ontdekfabriek en er is volop horeca. Het nieuwe stadsdeel staat
inmiddels op de regionale en landelijke kaart en geniet ook
internationale bekendheid. Wonen, werken en beleven zijn op
onderscheidende wijze bij elkaar gebracht. De doelen zoals die
bij de oprichting van het Cultuurfonds in 2008 werden geformuleerd, zijn voor het merendeel succesvol gerealiseerd. Heeft het
fonds daarmee anno 2014 nog voldoende opgaven en dus
bestaansrecht? Absoluut!
Mensen moeten blijvend overtuigd zijn van de unieke kwaliteiten
van het gebied om er te gaan wonen, werken en verblijven. Het
succesvol gecreëerde imago moet verder worden onderhouden
en nieuwe, andersoortige doelgroepen moeten opnieuw en
wellicht ook anders worden aangesproken. Er blijft dus werk
aan de winkel, zij het dat de focus enigszins verschuift. Nu het
concept Strijp-S eenmaal staat en is omarmd, is de verrassing
van het ongepolijste, rauwe minder. Een creatief hart vereist
echter broedplaatsen en een bepaalde rommeligheid.
Om aantrekkelijk, verrassend en uniek te blijven heeft Strijp-S
blijvend behoefte aan initiatieven die prikkelen en grenzen
verleggen. Daarom zal het Cultuurfonds de grote festivals
(DDW, GLOW, STRP) niet langer automatisch ondersteunen.
Aanvragen vanuit deze inmiddels gevestigde instituties, maar
ook andere initiatieven, zullen voortaan worden gemeten langs
de lat van de vier thema’s waarop het fonds zich de komende
jaren gaat richten: Art, Light, Design en Urban Sports. Deze vier
thema’s moeten zich verbinden met het DNA van deze regio:
technologie. Bovendien zullen aanvragen altijd gerelateerd
moeten zijn aan de toekomst van Strijp-S. Naast deze focus zal
in toenemende mate jong (internationaal) talent centraal
worden gesteld. Als het maar gaat om vernieuwende initiatieven
die een verbinding maken met de bewoners, gebruikers,
bezoekers en toekomst van Strijp-S.
Het Cultuurfonds zal zich met name richten op activiteiten
binnen de vier onderscheiden thema’s. Zo stimuleert het een
permanente beweging, eerder dan incidentele pieken. Daaromheen kunnen kleinere, losstaande initiatieven uiteraard eveneens
worden ondersteund.
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Stichting Garden Mania

Gehonoreerde aanvragen
In dit jaarverslag staan alle projecten die in 2013 tot medio 2014 hebben plaatsgevonden. Het kan
echter zijn dat in de jaarrekening ook andere projecten worden vernoemd. Dit komt doordat de
laatste 25% van de verstrekte subsidie pas na een degelijke verantwoording en accountantscontrole
kan worden verstrekt. De uitkering daarvan vindt soms pas na enige tijd na het project of evenement
plaats.

2013
•	Stichting GardenMania:		
•	Stichting STRP:		
• Mad Skills: 			
•	Capital D:			
• Stichting Broet:		
•	Stichting Playgrounds
Audiovisual Arts Festival:
•	Stichting GLOW:		
•	Jonathan Hofmeijer:		
•	Yksi Expo:			

GardenMania 2013
STRP Biënnale en STRP meets … 2013
Urban Culture Festival
DDW 2013
Openingsprogramma BROET in Natlab
Playgrounds Festival 2013
GLOW Next
Rechargeables
Jaarprogramma Yksi Expo sept 2012/sept 2013			

2014
•	Stichting GardenMania:		
• Baltan Laboratories:		
•	Stichting Flow Provider:		
• Mad Skills:			
•	Yksi Expo:			

GardenMania
Age of Wonder/100 jaar Natlab
So You Think You Can Longboard Dance?
E-moves, Urban Culture Festival
Jaarprogramma Yksi Expo sept 2013/sept 2014
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GardenMania
GardenMania is gericht op de herbeleving van een
tuin, in een stedelijke omgeving. Hierbij ligt de
focus op de kruisbestuiving tussen kunst en
natuur, waarbij de sociale cohesie wordt versterkt.
Bewoners van het gebied bouwen zelf mee aan
een gezamenlijke stadstuin, gelegen op het
terrein naast Monk Bouldergym. Het is experimenteren met en onderzoeken van de wijze waarop
natuur een rol kan spelen in een hoogstedelijke
omgeving als Strijp-S. GardenMania heeft in
2012 een aanvraag ingediend voor dit project.
Omdat er destijds nauwelijks bewoners op
Strijp-S gehuisvest waren is ervoor gekozen het
project op te schuiven naar een later moment.
In januari 2013 heeft Stichting GardenMania de
aanvraag voor GardenMania op Strijp-S opnieuw
ingediend. Dit keer werd de aanvraag wel
gehonoreerd omdat inmiddels de lofts in
gebouwen ANTON en GERARD bewoond waren en
zodoende de bewoners bij het project betrokken

konden worden, wat uiteindelijk ook gelukt is.
Het project heeft veel nieuwsgierige bezoekers
getrokken in 2013. Langzaamaan is er een echte
community ontstaan van mensen die een stukje
natuur in dit hoogstedelijke gebied waarderen
en meedenken en bouwen.Het biologische
gedachtengoed krijgt steeds meer animo. Zeker
nu vrijwel alle lofts op Strijp-S bewoond zijn.

Reden honorering
Dit project bevordert de herbeleving van een tuin
in een stedelijke omgeving en het Cultuurfonds
Strijp-S moedigt het initiatief aan dat banden
tussen bewoners onderling vorm worden
gegeven middels integratie natuur en cultuur.

Besluit: 06-03-2013
Begroot bedrag: € 99.300
Gevraagde bijdrage: € 24.000
Bedrag toegekend van: € 24.000
Datum uitvoering: maart t/m november 2013
Bezoekersaantal: verwacht aantal
bezoekers 10.000
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Mad Skills

Urban Culture Festival 2013

Urban Culture Festival E-moves 2014

E-moves, het Urban Culture Festival op Strijp-S,
is een initiatief van Mad Skills in samenwerking
met Dynamo Eindhoven.

E-moves, het Urban Culture Festival op Strijp-S,
is een initiatief van Mad Skills in samenwerking
met Dynamo Eindhoven.

Urban Culture & Sports hebben in Eindhoven de
afgelopen jaren een enorme vlucht genomen.
Reden voor een onderzoek naar de behoefte aan
een podiumkunstenfestival, door Maaike
Verberk.

In Eindhoven hebben Urban Culture & Sports
de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen.
Reden voor een onderzoek naar de behoefte aan
een podiumkunstenfestival, door Maaike Verberk.
Die behoefte is er zeker, maar hoe wordt de
juiste doelgroep bereikt?

Alhoewel het belang van een dergelijk festival bij
diverse bestuurders wel op het netvlies stond
was de grote vraag: hoe wordt de juiste doelgroep bereikt? Het festival richtte zich met name
op de pijlers music, (street)art, dance en sports.
Middels het verbinden met vele partners is een
zeer succesvolle eerste editie neergezet vol met
activiteiten.
Er vond een danswedstrijd plaats voor kinderen,
een optreden van een punkband, een wijk
presentatie, een podium voor jong talent, een
hip-hop meets grime avond, een wedstrijd voor
producers, er werd een hiphop event georganiseerd op Koninginnedag en nog veel meer...

Reden honorering

E-moves richt zich met name op de pijlers
music, (street)art, dance en sports. Door het
verbinden van een heleboel partijen en partners
kon een zeer succesvolle eerste editie worden
neergezet. Een editie vol activiteiten. Er vond
een danswedstrijd plaats voor kinderen, een
optreden van een punkband, een wijkpresentatie,
een podium voor jong talent, een hip-hop meets
grime avond, een wedstrijd voor producers, een
hiphop event op Koninginnedag en nog veel
meer. In alle opzichten geslaagd dus.

Reden honorering
Mad Skills geeft met E-moves 2013 het
voorbeeld van wat hip hop en urban culture
kan betekenen voor jongeren en voor de
stad Eindhoven.

Mad Skills is als geen ander thuis in deze scene
en het bestuur van het Cultuurfonds Strijp-S had
dan ook alle vertrouwen in Mad Skills die voor
deze flinke en uitdagende klus stond.

Besluit: 06-03-2013
Begroot bedrag: € 71.000 voor Strijp-S
Gevraagde bijdrage: € 25.000
Bedrag toegekend van: € 25.000
Datum uitvoering: 14 t/m 23 juni 2013
Bezoekersaantal: 20.000 (door de hele stad)
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Besluit: 18-12-2013
Begroot bedrag: € 231.245
Gevraagde bijdrage: € 50.000
Bedrag toegekend van: € 50.000
Datum uitvoering: 13 t/m 22 juni 2014
Bezoekersaantal: geschat aantal deelnemers/
bezoekers 750
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Stichting STRP

Jonathan Hofmeijer

STRP Biënnale & STRP meets... 2013

Rechargeables

In 2013 beloofde STRP het hele jaar van zich te
laten horen, met name op Strijp-S. Met als
aftrap de eerste STRP Biënnale, een nieuwe fase
voor STRP die in maart plaatsvond. STRP
Biënnale vormde een mooie mix van kunst en
technologie, dance en design, wetenschap en
experimentele popcultuur voor een breed
publiek. Het evenement trok in totaal zo’n 20.500
bezoekers, waaronder veel gasten uit het
buitenland.
Ook in de rest van 2013 liet STRP van zich horen
via diverse boeiende ‘STRP meets … ‘ activiteiten.
Een reeks terugkerende activiteiten die de
verbinding tussen kunst en technologie voor het
publiek zichtbaar en herkenbaar maken. STRP
meets … Dutch Technology Week, Discovery
Salon, Nederlands Film Festival, Kantor,
Playgrounds Festival … Verder STRP School,
College, Senior … Goed voor een slordige
160.000 bezoekers en deelnemers.

Reden honorering
STRP Biënnale en STRP meets… 2013 kennen
een spannend, ambitieus en positief programma.
Ze passen daarom uitstekend bij Strijp-S. STRP
maakt het DNA van Strijp-S op een spannende
manier zichtbaar.

Een modeshow tussen geëxposeerde ontwerpen.
Een pop-up sauna, waar je even tot rust kunt
komen. Een windmolen die limonade pompt.
Creëren in je slaap; uitrusten en maken tegelijk.
Meubels die ontstaan met inbreng van bezoekers. Dat is Rechargeables. Een tentoonstelling
tijdens de Dutch Design Week, die de interactie
aangaat en de bezoeker de mogelijkheid geeft
al het tentoongestelde ook daadwerkelijk te
gebruiken. Die een wereld toont waarin de
bezoeker aan den lijve ondervindt wat de
ontwerper voor ogen heeft.
In een glazen kas op het nog onbebouwde
SPACE-S terrein laat Rechargeables je ontspannen en bijkomen, zodat je weer opgeladen
weggaat. Een plek waar bezoekers een unieke
ervaring opdoen, binnen het brede aanbod aan
activiteiten, zoals een expositie, workshops,
demonstraties, food en modeshow. Een plek ook
waar ontwerpers zich kunnen onderscheiden,
ontwikkelen en profileren.
Tevens is de expo Rechargeables aangegrepen
om de toekomstige bewoners van SPACE-S
gelegenheid te bieden voor het bijwonen van
diverse workshops.

Reden honorering
Rechargeables is een tentoonstelling met
innovatieve en vernieuwende concepten,
die de bezoeker de mogelijkheid biedt het
tentoongestelde ook daadwerkelijk te gebruiken.
Een enorm succes tijdens de Dutch Design Week
en daarmee zonder twijfel een toevoeging.

Besluit: 30-01-2013
Begroot bedrag: € 1.935.022
Gevraagde bijdrage: € 125.000
Bedrag toegekend van: € 125.000
Datum uitvoering:
STRP Biënnale: 1 t/m10 maart 2013
STRP Meets: geheel het jaar 2013
Bezoekersaantal: 20.557

12 | Cultuurfonds Strijp-S | Jaarverslag 2013

Besluit: 10-09-2013
Begroot bedrag: € 16.900
Gevraagde bijdrage: € 2.650
Bedrag toegekend van: € 2.650
Datum uitvoering: 12 tot 27 oktober 2013
Bezoekersaantal: 9.000
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Capital D

Stichting BROET

Dutch Design Week 2013

BROET in Natlab

Dutch Design Week (DDW) is in elf jaar uitgegroeid tot het grootste en meest bekende
designevenement van Noord-Europa. Ieder
jaar brengt het een week lang een boeiende
mix van nieuw talent, gevestigde namen en
gerenommeerde bureaus. Tijdens tal van
exposities, productlanceringen, business events,
prijsuitreikingen, een filmfestival, een kinderprogramma, feest en muziek komen bijna alle
disciplines en aspecten van design en ‘design
thinking’ aan bod. De organisatie van het event is
in handen van Capital D, gevestigd op Strijp-S.

Vanuit haar rol om designinitiatieven te verbinden
en te versterken, zoekt Capital D aansluiting met
professionele gebruikers op Strijp-S. Zij worden
nauwer betrokken bij de profilering en organisatie van DDW. Daarbij wordt Strijp-S neergezet
als het kloppend hart van DDW, met het
Klokgebouw, zoals vroeger, als epicentrum.
Naast activiteiten georganiseerd door Capital D
hebben de bewoners en designers die wonen
en werken op Strijp-S diverse aanvullende
activiteiten georganiseerd.

BROET haalt filmcultuur naar Eindhoven en wil
Strijp-S tot het kloppend hart van die cultuur
maken. Het kan de opening van het nieuwe
Natlab dan ook niet ongemerkt voorbij laten
gaan. BROET ontwikkelde voor die opening een
groots programma, waarmee de toon wordt
gezet voor de komende jaren. Een programma
dat bovendien een link legt naar het oude
Natuurkundig Laboratorium.

Reden honorering:
Strijp-S zal zich in 2013 opnieuw presenteren
als het hart van de Dutch Design Week. Het
programma voor 2013 belooft o.a. jong talent in
het Klokgebouw. Hiermee keren we terug naar
de beginjaren van de Dutch Design Week op
Strijp-S: Strijp-S is van en voor de designers zelf.

Het programma bestaat uit verschillende
onderdelen, waaronder de bouw van een aantal
filmsets, samen met TU/e Technische
Natuurkunde en studenten van de Design
Academie en Sint Lucas. Een making-of te laten
zien dat er veel talent is in Eindhoven. Een
workshop rondom filmmuziek. Een filmprogramma van uitsluitend Brabantse makers. Een
elevator filmpitch waarbij jonge talenten hun
scenario’s kunnen pitchen en feedback krijgen
van hun favoriete regisseurs. Discussie en debat
onder filmmakers. Een acteerworkshop, een
innoverende workshop rondom licht en geluid.
Plus een netwerkborrel om steeds meer makers
met elkaar te laten kennismaken. Want BROET
is er eerst en vooral voor filmmakers

Reden honorering
Het openingsprogramma is heel sterk qua opzet,
met name omdat het een programma betreft
voor mákers. Het Cultuurfonds is van mening dat
BROET iedere keer weer mooie zaken op hoog
niveau maakt.

Besluit: 10-09-2013
Begroot bedrag: € 1.187.400
Gevraagde bijdrage: € 125.000
Bedrag toegekend van: € 125.000
Datum uitvoering: 19 t/m 27 oktober 2013
Bezoekersaantal: Klokgebouw 60.000
DDA Awardshow 30.000
(250.000 voor het totale evenement)

Besluit: 08-07-2013
Begroot bedrag: € 53.912
Gevraagde bijdrage: € 15.000
Bedrag toegekend van: € 15.000
Datum uitvoering: 14 oktober t/m 3 november 2013
Bezoekersaantal: 10.000

DDW - Fotografie: Lisa Klappe
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Stichting Playgrounds Audiovisual Arts Festival

Stichting GLOW

Playgrounds Festival 2013

GLOW Next
Het lichtfestival GLOW trekt al vele jaren talloze
kunstenaars en bezoekers naar Eindhoven. Tijd
voor een volgende stap: GLOW Next. Een plek
waar de nieuwste technologieën op het gebied
van licht samensmelten met de creativiteit
van lichtkunstenaars en lichtdesigners. Een
compleet nieuwe benadering van lichtkunst en
lichttoepassingen. Geen betere plek is hiervoor
denkbaar dan de oude Philips-site Strijp-S.

Playgrounds Festival is een driedaags festival in
Tilburg, Eindhoven en Amsterdam. Het biedt een
podium voor nieuwe vormen van (post)digitale
beeldcultuur. Een mix van autonoom en toegepast werk, waarbij het innovatieve, creatieve
karakter van de maker en producties voorop
staat. Playgrounds heeft inmiddels een nationale
en internationale reputatie, waardoor toonaangevende artiesten, ontwerpers en sprekers
zich er graag aan verbinden. Het bereikt naast
professionals ook veel studenten, beleidsmakers,
programmeurs, journalisten, muziek- en
filmliefhebbers.
Playgrounds Festival wil een volgende stap
maken in haar ontwikkeling: de stap van Tilburg
naar Eindhoven, meer specifiek Strijp-S.
Dit gebied sluit qua historie en karakteristiek
uitstekend aan bij Playgrounds, terwijl het
festival op zijn beurt iets wezenlijks aan de
ambities van het gebied kan toevoegen.
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Vanaf 2014 zal het festival zich twee dagen
concentreren op Strijp-S, één dag in Amsterdam
en vinden gedurende het jaar andere Playgrounds
activiteiten plaats in steden als Tilburg en Breda.
Verschillende steden, in één editie met elkaar
verbonden. Zo krijgt de metropoolgedachte vorm.

Reden honorering
Playgrounds is een uniek festival voor een breed
publiek, waarbij het innovatieve, creatieve karakter
van de maker en de producties voorop staan.

De ambitie is om op Strijp-S een lightlab tot stand
te brengen waar techneuten en creatievelingen
het hele jaar door werken. De resultaten daarvan
worden tentoongesteld tijdens GLOW Next, om
vervolgens via het GLOW-netwerk de wereld te
veroveren. In de eerste jaren zullen de in
Eindhoven ontwikkelde werken nog worden aangevuld met ingehuurde kunstwerken, maar de
bedoeling is dat uiteindelijk toch vooral werk
wordt gepresenteerd dat hier tot stand is gekomen.
GLOW Next wil ook bewoners bij het evenement
betrekken en vraagt hen deel te nemen aan het
onderdeel ‘living in’. Ook het bedrijfsleven wordt
via een gezamenlijk project uitgedaagd.

Activiteiten:
- Licht, video, geluid performance op de
gebouwen Anton en Gerard, waarbij
bewoners actief betrokken zijn geweest.
- MU - eigen lichtinstallatie tijdens GLOW
- Yksi - eigen lichtkunstwerk tijdens GLOW

Reden honorering
GLOW-next toont bijzondere lichtkunstwerken
op een innovatieve en interactieve manier.
Het event richt zich vooral op makers en op het
experimentele op Strijp-S en onderscheidt zich
daarmee ten opzichte van andere projecten.

Besluit: 10-09-2013
Begroot bedrag: € 348.500
Gevraagde bijdrage: € 125.000
Bedrag toegekend van: € 125.000
Datum uitvoering: 9 tot 16 november 2013
Bezoekersaantal: 25.000

Besluit: 10-09-2013
Begroot bedrag: € 110.000
Gevraagde bijdrage: € 17.500
Bedrag toegekend van: € 10.000
Datum uitvoering: 6 t/m 8 november 2013
Bezoekersaantal: 11.000
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Yksi Expo sept 2012 - sept 2013

Yksi Expo sept 2013 - sept 2014

Jaarprogramma Yksi Expo

Jaarprogramma Yksi Expo

Al 20 jaar vormt Yksi Expo een platform voor
design, waarin ook plek is voor de startende
ontwerper. Sinds Yksi zich gevestigd heeft op
Strijp-S heeft zij actief contact gelegd met
diverse partijen die grote evenementen op
Strijp-S organiseren en zo aansluiting vinden
met het Yksi programma. Yksi Expo biedt een
podium aan designers, de Yksi winkel biedt
betaalbaar design aan en in Caffee Allee worden
interieurproducten van Nederlandse fabrikanten
gebruikt en ervaren.

Reden honorering
De combinatie tussen enerzijds het podium, de
winkel en de aansluiting bij de diverse grote
spelers op Strijp-S maakt dat het bestuur van het
Cultuurfonds Strijp-S heeft besloten dat er wordt
bijgedragen aan dit concept middels subsidie.
Een overzicht:
2012 The Textile Show
2012 Ontwerplabel Vij5
2012 Spectrum & IXXI
2012 Nieuw label Usuals
2012 Imperfect Design
2012 MOTI (tijdens DDW)
2012 Studio Jo Meesters
2012 MIX’D (tijdens DDW)
2012 Made in Strijp - Qbi
2012 Bauhaus twenty-21: An Ongoing Legacy

2012 Made in Strijp: Dries van Wagenberg
2012 Studio Oooms
2012 Liberation of Light ON TOUR
2012 Made in Strijp: Snodevormgevers
2012 Lecturis 90 jaar!
2013 Like Lissitzky
2013 Made in Eindhoven: Alissa+Nienke
2013 Raw Color op het Yksi podium
2013 ‘State of Transience’ Sander Wassink
2013 Made in Eindhoven: OS ∆ OOS & Lvwp
2013 ‘New Generation’ Alumni DAE
2013 De Toekomst v/h (Nieuwe) Werken bij KPN
2013 Ontwerpontmoeting
2013 Ontwerpontmoetingen
2013 Ontwerpontmoeting 4
2013 Lezing David Hamers
2013 Digitale experience VOLT
2013 De Toekomst van het (Nieuwe) Werken
2013 Ontwerpontmoeting 3

Besluit: 28-11-2012
Begroot bedrag: € 86.715
Gevraagde bijdrage: € 25.000
Bedrag toegekend van: € 25.000
Datum uitvoering: 5 september 2012 t/m
5 september 2013
Bezoekersaantal: 42.238

Yksi Expo is al 22 jaar hét platform voor Dutch
Design, waaronder architectuur, grafische
vormgeving, mode-ontwerp, productontwerp en
technologisch design. Een platform dat vooral ook
de startende ontwerper de ruimte biedt. Het richt
zich op een (inter)nationaal publiek met interesse
voor design en toegepaste kunst. Yksi Expo vormt
nationaal, internationaal en zelfs wereldwijd een
podium waar op inspirerende wijze design wordt
ervaren en waar op een uitdagende en ver
nieuwende wijze (inter)nationale bedrijven en
ontwerpers met elkaar in contact komen.
Eindhoven is met de TU/e, de Design Academy
en de Dutch Design Week een belangrijke
stad op het gebied van ontwerp geworden.
Nederlandse vormgeving is Eindhoven. De stad
claimt meer en meer haar rol als grote speler op
het internationale designvlak. Een ontwikkeling
waarvoor samenwerking essentieel is. Yksi Expo
wil hierin een belangrijke rol vervullen. Nauwe
samenwerkingsverbanden zijn onontbeerlijk
om Eindhoven, in het bijzonder Strijp-S, nog
duidelijker op de kaart te zetten. Yksi draagt
daaraan bij door haar eigen nationale en internationale connecties in contact te brengen met
Strijp-S en zijn ontwerpers en bedrijven. Een rol
die zij de komende jaren verder wil uitbouwen.

Reden honorering
Yksi heeft in de loop der jaren een goede naam
gekregen en past uitstekend op Strijp-S. De Expo
2014 kent een goede, gevarieerde programmering
met o.a. lezingen, debatten, educatieprogramma,
workshops en vertoning van films.

Besluit: 27-11-2013
Begroot bedrag: € 102.000
Gevraagde bijdrage: € 25.000
Bedrag toegekend van: € 25.000
Datum uitvoering: 1 september 2013 t/m
1 september 2014
Bezoekersaantal: geschat aantal
bezoekers 42.238
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Baltan Laboratories

Stichting Flow Provider

Age of Wonder; 100 jaar Natlab

So You Think You Can Longboard Dance?

Met als inspiratiebron het 100-jarige bestaan van
het Natlab ontwikkelde Baltan Laboratories het
Age of Wonder programma. Een reeks activiteiten die het gevoel van verwondering voor de
wereld om ons heen weer doen ontwaken.
Het programma blikt terug op het verleden en
speculeert over de toekomst om het heden in
een nieuw daglicht te stellen.
Age of Wonder bestaat uit drie delen. Het Lab
als Geestelijke Ruimte: drie dagen lang is het
gebouw Natlab een multidisciplinair ideeënlaboratorium. Een ruimte vol kennis, gedachteexperimenten en nieuwe perspectieven, die laat
ervaren hoe het is om met ideeën te spelen en
te werken en je daardoor te laten inspireren en
begeesteren tot onderzoek. Het Lab in de

28, 29, 30 March
Natlab
Eindhoven
n
Eindhove

Praktijk: een vervolg waarin Age of Wonder in
onderzoekstrajecten en experimenten in praktijk
wordt gebracht. En het Lab in een Persoon:
een tentoonstelling van Dick Raaijmaker,
als verpersoonlijking van de kunstenaar/
wetenschapper die vooruitstrevende ideeën
onderzoekt en omzet in werken als experiment.

(100)
(100)

De aanvraag bij het Cultuurfonds heeft
betrekking op het eerste deel: Het Lab als
Geestelijke Ruimte.

Reden honorering
Het is een inhoudelijk toonaangevend programma
en tegelijkertijd meeslepend. Age of Wonder is
een toevoeging aan hetgeen al plaatsvindt op
Strijp-S.

Besluit: 18-12-2013
Begroot bedrag: € 112.501
Gevraagde bijdrage: € 25.000
Bedrag toegekend van: € 25.000
Datum uitvoering: 20-23 maart 2014
Bezoekersaantal: geschat aantal
bezoekers 5.000
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The beauty and

A festival celebrating the spirit
of 100 years of Natlab

Longboarden is een opkomende sport in
Nederland, toegankelijk voor jong en oud.
Het heeft veel weg van het meer traditionele
skateboarden, maar is makkelijker te leren door
het grotere en stabielere board. Longboarden
kent verschillende disciplines, zoals downhill,
freeriden, longdistance, slalom en dancing.
Rondom deze laatste discipline organiseert
Flow Provider in het Klokgebouw een
internationaal evenement: So You Think
You Can Longboard Dance?

Besluit: 18-12-2013
Begroot bedrag: € 14.160
Gevraagde bijdrage: € 4.960
Bedrag toegekend van: € 4.960
Datum uitvoering: 16 februari 2014
Bezoekersaantal: geschat aantal deelnemers/
bezoekers 750

Een eerste kleine editie in 2013 werd meteen
een succes. Een internationale wedstrijd voor
riders op top en subtop niveau en tegelijk een
inspirerend event voor aankomend talent en
beginnende longboarders. Deelnemers uit
Europa en de VS, bezoekers uit Nederland en
onze buurlanden. Absoluut voor herhaling
vatbaar!

Reden honorering
Het project is zeer urban en past daarom goed
bij Strijp-S.
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Niet gehonoreerde aanvragen

Niet in behandeling genomen
en ingetrokken aanvragen

Het Cultuurfonds Strijp-S staat ieder jaar weer voor de uitdaging het
beschikbare budget op een eerlijke en verantwoorde manier te verdelen
over de vele aanvragen. Een groot aantal aanvragen kreeg afgelopen
jaar weer een bijdrage toegekend. Daarnaast zijn er aanvragen die niet
konden worden gehonoreerd. Bijvoorbeeld omdat de aanvraagtermijn
en dus de voorbereidingstijd te kort was. Omdat de Adviescommissie
beoordeelde dat het (nog) niet het geschikte moment was voor het
project. Omdat de gevraagde subsidie niet in verhouding stond tot het
benodigde totaalbedrag. Of simpelweg omdat de doelstellingen van het
project onvoldoende aansloten bij Strijp-S.
Hiernaast ziet u een overzicht van alle niet gehonoreerde aanvragen
over heel 2013 tot medio 2014.
•	K
 oninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging:
EK Boulderen 2013
•	Mobile Arts: Winterparade 2013
•	De Ontdekfabriek: Vogelschommels aan de Leidingstraat
•	Stichting Plaza Futura: Buitenfilm Voetbalprogramma
100 jaar bestaan PSV
• Femke van Werde: Ellie’s Kledingkast
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Een enkele keer komt het voor dat een
aanvraag niet in behandeling kan worden
genomen. Daar kunnen verschillende redenen
voor zijn. Bijvoorbeeld doordat een onvolledige aanvraag wordt ingediend of omdat het
project niet voldoet aan de voorwaarden die
het Cultuurfonds stelt.
Daarnaast komen er soms aanvragen binnen
die vervolgens weer worden ingetrokken.
Bijvoorbeeld omdat het project niet doorgaat,
de tijd nog niet rijp blijkt of de financiering
niet rond te krijgen is.
In 2013 echter bleken alle aanvragers hun
zaken goed te hebben uitgewerkt en voorbereid. Alle ingediende aanvragen konden door
het Cultuurfonds in behandeling worden
genomen.
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Financieel
STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in euro’s)
Stichting Cultuurfonds Strijp-S

BALANS
2012

Stichting Cultuurfonds Strijp-S

2013

ACTIVA

2012

446.274

Vaste activa

€

-

€

-

€

446.274

404.61110.172414.783-

€
€
€

447.1345.070452.204-

Financiële vaste activa
- deelnemingen
- leningen U/G

€
€
€

-

€
€
€

-

€

35.267

€

5.930-

Overige bedrijfsopbrengsten

€

-

€

-

Bedrijfsresultaat

€

€

5.930-

Financiële baten
Financiële lasten

€
€

€
€

-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

€

€

5.930-

Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Aandeel in resultaat van niet geconsolideerde deelnemingen

€
€

€
€

-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

€

€

5.930-

Buitengewone baten en lasten na belastingen

€

€

-

Resultaat na belastingen

€

€

5.930-

Waarvan aandeel van derden

€

€

-

Resultaat toekomend aan stichting

€

€

5.930-

Netto omzet
Ontvangen subsidies

€

450.050

€

Bruto-omzetresultaat (brutomarge)

€

450.050

Verstrekte subsidies
Algemene beheerskosten

€
€
€

Netto-omzetresultaat (nettomarge)

Totaal kosten
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35.267
35.267
35.267
35.267
35.267

Vlottende activa
Vorderingen
- debiteuren
- te ontvangen subsidies
- overlopende activa

2013

PASSIVA

2012

Stichtingsvermogen
- overige reserves

2013

€
€

350.911
350.911

€
€

Voorzieningen

€

-

Langlopende schulden

€

-

€

-

- overlopende passiva
- crediteuren

€
€
€

5.784
5.784

€
€
€

1.527
1.527

Totaal generaal

€

356.695

€

346.508

€

344.981
344.981
-

Kortlopende schulden
€
€
€

1.000
4.300

€
€
€

3.800
200.000
389

Liquide middelen

€
€

351.395
356.695

€
€

142.319
346.508

Totaal generaal

€

356.695

€

346.508
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Financieel
TOELICHTING BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

SPECIFICATIE VAN UITGEKEERDE SUBSIDIES 2013

Ontvangen subsidies 2013

Verstrekte subsidies in 2013

Percentage

Bedrag

Spoorzone BV

€

100.000

Stichting STRP 2012

25%

€

31.250

Gemeente Eindhoven

€

100.000

Stichting Glow: Glow Next 2013

75%

€

93.750

Stichting Trudo

€

100.000

Capital D: Dutch Design Week 2012

25%

€

31.250

Woonbedrijf

€

100.000

Capital D: Dutch Design Week 2013

75%

€

93.750

Gemeente Eindhoven

€

Baltan Laboratories: Strijp-S as Lab

25%

€

6.250

VWS bouw en vastgoed

€

100.000

Stichting BMX Freestyle: 040 BMX Park

25%

€

5.375

Totaal

€

446.274

Stichting Yksi: Programma Yksi Expo sept 2013 - sept 2014

75%

€

18.750

Stichting STRP: STRP Biënnale en STRP meets ... 2013

75%

€

93.750

Stichting GardenMania: GardenMania

75%

€

18.000

Urban Culture Festival! Mad Skills

75%

€

18.750

Stichting Broet: openingsprogramma in Natlab

75%

€

11.250

53.726-

Te ontvangen subsidies
Deze post bestaat uit een subsidie met betrekking tot boekjaar 2013 ontvangen van de gemeente Eindhoven € 100.000.
Dit bedrag is ontvangen op 24 januari 2014. Verder is op deze post opgenomen een subsidie met betrekking tot boekjaar
2013 ontvangen van VWS Bouw en Vastgoedontwikkeling BV € 100.000. Dit bedrag is ontvangen op 31 maart 2014.
Algemene beheerskosten
Deze post bestaat voornamelijk uit bankkosten, verzekeringen, algemene kosten en advieskosten.
Ontvangen subsidies
Onder de post ‘Ontvangen subsidies’ is opgenomen de post terug te betalen subsidie aan SRE (toegekende subsidie aan Cultuurfonds door Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (zelfstandig bestuursorgaan) uit 2008, voor een bedrag van € 53.726.
De eindafrekening van deze subsidie heeft plaatsgevonden in 2013. De beschikking van de SRE is in 2013 goedgekeurd door het
bestuur van het Cultuurfonds. Het teveel ontvangen subsidiebedrag van € 53.726 is in 2013 terugbetaald aan de SRE.

€

1.875-

Jonathan Hofmeijer: Rechargeables

75%

€

1.988

St. Playgrounds Audiovisual Arts Festival: Playgrounds Festival 2013

75%

€

7.500

Cross-over Urban Festival Strijp-S (factuur Mad Skills)

100%

€

18.634

- Terugboeking Stichting Broet: openingsprogramma in Natlab

Terugbetaling Monk Bouldergym: project koninginnedag 2012

€

Totaal

€

1.238-

Onder de post ‘Ontvangen subsidies’ is opgenomen een bedrag van € 100.000. Dit bedrag heeft een subsidie met betrekking tot
boekjaar 2012 ad € 50.000 en een subsidie met betrekking tot 2013 ad € 50.000. Beide bedragen zijn ontvangen in 2013. Gezien de
ontvangen subsidie 2012 niet is verantwoord in de balans en staat van baten en lasten over 2012 is dit verantwoord in 2013.
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447.134
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Verklaring bestuur

Op basis van het bepaalde in artikel 9, lid 3 en 5 van de statuten van Stichting Cultuurfonds Strijp-S,
heeft de directeur van het fonds ons de jaarrekening en het jaarverslag over 2013 voorgelegd.
Wij hebben kennis genomen van het jaarverslag als geheel en in het bijzonder van de jaarrekening.
Wij kunnen ons verenigen met de inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening en hebben het
jaarverslag in de vergadering van 28 mei 2014 vastgesteld.
Eindhoven, 28 mei 2014.

Het bestuur Cultuurfonds Strijp-S
Voorzitter: Ingrid de Boer
Leden:
Thom Aussems
		
Roy Beijnsberger
		
Toon de Koning
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