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Volker Wessels Vastgoed
Spoorzone BV

Vormgeving: Korteweg Communicatie
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Strijp-S is een bijzondere plek. Een plek waar oud en nieuw samenkomt en waar historie en high tech hand in hand gaan. Door evenementen als STRP festival en de DDW (Dutch Design Week) verstevigt
Strijp-S haar creatieve broedplaats in Eindhoven. Maar het hoeft niet
altijd groot en overweldigend te zijn. Ook kleine, lokale initiatieven
krijgen ruimte om zich te ontwikkelen en tot bloei te komen.
Steeds meer wordt wonen, werken, leven en ontdekken vervlochten
binnen Strijp-S. Denk aan de 270 lofts die gerealiseerd zijn in de
panden Gerard en Anton, de voormalige Philipsfabrieken en de woningen
op SAS 3. Locaties als het Koffiehuisje, het Ketelhuis en Radio Royaal
waar horecagelegenheden met een geheel eigen benadering en stijl in
gevestigd zijn. De evenementenhallen, sportscholen en kantoorruimtes
in het Klokgebouw, de bouldergym klimhal of de Urban Shopper waar
beginnende ondernemers initiatieven kunnen ontplooien.
Maar Strijp-S is meer. Zo zijn er ook het Glasgebouw waar de eerste
gloeilampen werden gefabriceerd en het Videolab, waar vroeger het
ontwikkellaboratorium en de bakermat voor de allereerste DVD en
Blu-Ray spelers van Philips was gevestigd. Locaties waar nu
uiteenlopende bedrijven van beginnend ondernemer tot gevestigde
namen in te vinden zijn. Of Space-S waar een nieuwe woonbuurt
met het typische Strijp-S DNA wordt ontwikkeld.

Strijp-S is meer dan alleen wonen en werken. Ook ontspannen,
ontmoeten en verbinden. Een stedelijke omgeving waar mensen
elkaar ontmoeten om samen dingen te ondernemen, maar waar
je ook je eigen plek hebt.
Strijp-S bruist. Steeds meer. Om dit creatieve hart van Eindhoven in
stand te houden, nu maar ook in de toekomst, draagt het Cultuurfonds
bij aan initiatieven van culturele ondernemers die een meerwaarde
leveren aan de identiteit van Strijp-S. Iets wat alle deelnemers aan het
Cultuurfonds Strijp-S aan het hart gaat.
In 2012 en tot medio 2013 zijn elf projecten gerealiseerd op en rondom
Strijp-S. Deze evenementen samen trokken maar liefst 400.000
bezoekers en bereikten niet alleen de lokale, regionale en nationale
media, maar genoten soms zelfs internationale bekendheid.

ORGANISATIE

In 2012 waren er diverse wijzigingen in de samenstelling van
de adviescommissie en de functie van directeur.
Meer hierover onder het kopje ‘Cultuurfonds Strijp-S’ op
pagina 26.

Huidige samenstelling adviescommissie:
Mons de Goede
Detlef La Grand
Marleen Hartjes
Joost Heijthuisen (2012-2013)
Jack Hock
Albert Kivits (2011-2012)
Anne Kleinbloesem
Elske van der Putten ( 2007-2012)
Dries Steinmeijer
Maarten Tielemans
Ties van de Werff
Huidige samenstelling bestuur:
Thom Aussems
Roy Beijnsberger
Ingrid de Boer (voorzitter)
Toon de Koning
Huidige directeur:
Jack Hock heeft de functie van directeur in 2012
overgenomen van Albert Kivits.
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Het Cultuurfonds Strijp-S kent een bestuur, directeur,
adviescommissie en uiteraard ondersteuning.
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DOELSTELLINGEN
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Het Cultuurfonds Strijp-S verleent financiële ondersteuning aan
culturele initiatieven en activiteiten die bijdragen aan:
• De vorming en versterking van de identiteit van Strijp-S;
• Het verdiepen van de betekenis van Strijp-S als banier van Brainport;
•H
 et bevorderen van de (inter)nationale bekendheid van Strijp-S;
•D
 e herontdekking van de nieuwe inhoud en context van het
industrieel erfgoed op Strijp-S;
•E
 en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bewoners en
gebruikers op Strijp-S.
Het behalen van deze doelstellingen draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het gebied en aan de aantrekkelijkheid van de stad Eindhoven,
waardoor op termijn de vraag naar vastgoed voor wonen en werken,
en dus de vastgoedwaarde stijgt.
Culturele ondernemers kunnen bij het fonds een beroep doen op drie
soorten bijdragen: een startsubsidie, een activiteitensubsidie en tevens
een krediet.
Het Cultuurfonds heeft jaarlijks € 450.000 te besteden.
Iedere aanvraag wordt getoetst aan deze 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

Het Cultuurfonds Strijp-S wil de verbinding met deze grote spelers
aangaan omdat zij het Strijp-S DNA ademen, weten wat de doelgroep
van Strijp-S wil en in staat zijn om verbinding met elkaar te leggen.
Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden aan deze steun van het
Cultuurfonds verbonden, naast de gebruikelijke spelregels.
Zo verwacht het bestuur dat deze grote spelers laten zien dat ze in staat
zijn zich verder te verdiepen en te verbreden. In dezelfde lijn doorgaan
is niet langer meer genoeg, er moet door het hele jaar heen iets
zichtbaars en tastbaars in het hele domein van Strijp-S te beleven zijn.
Een subsidie, ook al is deze eerder verstrekt, vormt geen enkele
garantie voor de toekomst. Ook grote initiatieven zullen moeten
overtuigen en laten zien dat ze vernieuwen, opnieuw iets moois en
blijvends in petto hebben en dat ze verbinding blijven zoeken.
Er moet iets blijvends achterblijven van hetgeen deze initiatieven
Eindhoven, ons maar vooral Strijp-S gebracht hebben.

CF STRIJP-S _ JV 2012 - MEDIO 2013

In 2012 heeft het bestuur van het Cultuurfonds Strijp-S besloten
zich meer te gaan richten op een aantal grote initiatieven zoals de
Dutch Design Week (DDW), STRP, GLOW-S en een Urban Festival dat
zich nog verder aan het ontwikkelen is. Waarbij er uiteraard ook nog
steeds ruimte is voor kleinere initiatieven.
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GEHONOREERDE AANVRAGEN
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In dit jaarverslag staan alle projecten die in 2012 en tot en met medio
2013 hebben plaatsgevonden.
In de jaarrekening kunnen ook andere projecten vernoemd worden dan
degene die in dit jaarverslag voorbij komen.
Dit komt doordat de laatste 25% van de verstrekte subsidie pas na een
degelijke verantwoording en accountantscontrole kan worden verstrekt.

2012
Capital D | Dutch Design Week
Opus28
Monk Bouldergym | Koninginnedag 2012
Stichting Glow | Glow-S
Stichting STRP | STRP meets... 2012
Stichting Publicart | BELLEN
YKSI Expo 2012-2013

Dit kan soms enige tijd na het project of evenement pas uitgekeerd
worden.
2013
De gehonoreerde aanvragen op een rijtje.
Stichting GardenMania | GardenMania
Stichting STRP | STRP Biënnale en STRP meets... 2013
Urban Culture Festival

2012

Capital D | Dutch Design Week
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Het proces liep uiterst moeizaam. Pas op het allerlaatste moment
slaagde de initiatiefnemers er in het bestuur van het Cultuurfonds
Strijp-S er van te overtuigen dit project ook dit jaar weer te
subsidiëren. Het bestuur kijkt daarom kritisch terug op de aanloop,
maar ook naar de uitvoering. Het concept toonde veel gelijkenis met
voorgaande jaren en was voornamelijk gericht op het bedrijfsleven.

Dutch Design Week is een belangrijk event voor de stad Eindhoven.
Naast technologie en innovatie zit design in het DNA van de stad.
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!

Reden honorering: design is een van de peilers onder Strijp-S en ook
door het Cultuurfonds Strijp-S als peiler aangewezen. De afgelopen
jaren is Strijp-S uitgegroeid tot het hart van de Dutch Design Week.
Besluit: 18-09-2012
Begroot bedrag: € 990.000
Gevraagde bijdrage: € 125.000
Bedrag toegekend van € 125.000
Datum uitvoering: 20.10.2012 t/m 28.10.2012
Bezoekersaantal: 200.000 (door hele stad)

CF STRIJP-S _ JV 2012 - MEDIO 2013

Toch had de totstandkoming van dit project dit jaar bijzonder veel
voeten in aarde.

Alhoewel er op tachtig verschillende locaties in Eindhoven meer
dan 350 events te bezoeken waren, er veel mediaexposure was en
de bezoekersaantallen opliepen van 180.000 naar 200.000 mag
het spannender. Een volgende editie vraagt om meer en tijdige
voorbereiding, verdieping en verbreding. Een meermalen verstrekte
subsidie is geen garantie meer voor de toekomst.

De elfde edite van DDW in 2012 was, afgaande op de reacties van de
deelnemers, bezoekers en media geslaagd. DDW bood een podium
waarop ruim tweeduizend ontwerpers hun werk toonden.
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Opus28
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Een theaterlab dat het publiek ráákt. Waarbij het publiek niet als
toeschouwer maar als medeverantwoordelijke wordt beschouwd.
Het theater van Opus28 maakt de bereidheid los om geraakt te
worden en reikt een manier aan om naar jezelf, de werkelijkheid en
anderen te kijken.
Opus28 onderzoekt en geeft vorm aan onze diepe drijfveren,
theater als spiegel van de samenleving.
Zij hebben o.a. de voorstelling Le Petit Prince opgevoerd. In de afgelopen jaren heeft Opus28 moeilijke jaren gekend door verschillende
factoren, in organisatorisch maar vooral in financieel opzicht.
Cultuurfonds Strijp-S is gedurende deze periode steeds met Opus28
in gesprek gebleven. Wel was het duidelijk dat zaken moesten
veranderen, het Cultuurfonds Strijp-S heeft daarom enkele aanvullende afspraken met Opus28 gemaakt.
Een van de voorstellingen (Nachtvorst) waarvoor subsidie was
verstrekt is niet doorgegaan. Door deze voorstelling later in het jaar
te vervangen en een beter gecontroleerd financieel beleid te voeren
heeft Opus28 slechts een deel van de subsidie gekregen.
Zij hebben 75% van de gevraagde subsidie mogen ontvangen en
de resterende 25% nog niet.
Reden honorering: OPUS28 streeft ernaar een stevig fundament te
leggen voor een duurzaam theatergezelschap in het Klokgebouw op
Strijp-S en wil zich met deze voorstelling bekend maken.
Aangezien dit project niet is verlopen zoals gepland zijn er
alternatieve afspraken gemaakt met Opus28. De uitvoering
van Nachtvorst vond uiteindelijk in oktober 2013 plaats.

Monk Bouldergym

Monk Bouldergym heeft op Koninginnedag een event georganiseerd
met als doel een ‘easy going’ Queensday 2012.
Met een mix van zomerse sferen, sfeervolle tarptenten, een BBQ,
kampvuur en dansmuziek in de vorm van reggae, hiphop en RnB trok
dit event al snel het dubbele aantal bezoekers dan verwacht.
Aangezien de afspraak was dat indien er positief gedraaid zou worden
dit in mindering werd gebracht op de subsidie, is de eerste
betaling van 75% ook weer teruggevorderd.

Reden honorering: deze aanvraag van Monk Bouldergym past binnen
de focus op urban sports & culture.
Besluit: 28-03-2012
Begroot bedrag: € 4.150
Gevraagde bijdrage: € 1.650
Bedrag toegekend van: € 1.650
Bedrag is teruggevorderd
Datum uitvoering: 30-04-2012
Bezoekersaantal: 600
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Koninginnedag 2012
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Stichting Glow
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Glow-S
Van 10 tot en met 17 november 2012, tegelijk met GLOW in de binnenstad van Eindhoven, vond ook de eerste editie van GLOW-S op Strijp-S
plaats. Net als bij GLOW in het centrum van de stad, staat ook bij
GLOW-S lichtkunst centraal. Gastcurator was Angelique Spaninks,
directeur van STRP en MU.
Het lichtfestival GLOW heeft zich in zes jaar tijd ontwikkeld tot een
van de meest toonaangevende evenementen van de stad.
Ook internationaal is het festival doorgebroken en wordt gezien als
een van de belangrijkere lichtevenementen.

Reden honorering: GLOW-S heeft een performatief, interactief
programma met een experimenteel karakter waarin jong talent zich
kan presenteren.
Besluit: 29-08-2012
Begroot bedrag: € 235.000
Gevraagde bijdrage: € 125.000
Bedrag toegekend: € 125.000
Datum uitvoering: 10 tot en met 17 november 2012
Bezoekersaantal: ca. 40.000

Stichting STRP

Het eerste jaarprogramma van Stichting STRP waarin een diversiteit
van vijf projecten op een creatieve manier kunst en technologie
verbindt voor een breed publiek.
Het merendeel van deze projecten vond plaats op Strijp-S. Daarnaast
heeft STRP gedurende 2012 ook op andere manieren bijgedragen aan
de promotie van Brainport en van Strijp-S in het bijzonder.
Dit jaar bestond uit een programma met masterclasses, voorstellingen,
een festival, presentaties en nog veel meer. Het Cultuurfonds Strijp-S
is positief over hetgeen STRP toevoegt aan STRIJP-S, echter is wel
uitgesproken dat het geen vanzelfsprekendheid is dat Stichting STRP
ieder jaar een bedrag gesubsidieerd krijgt.
De hoogte van het verleende subsidiebedrag is afgestemd op de
Biënnale in 2013.

Reden honorering: de diversiteit, de combinatie tussen technologie en
creativiteit en toegankelijk maken voor een breed publiek draagt bij
aan de doelstellingen van het Cultuurfonds Strijp-S.
Besluit: 29-08-2012
Begroot bedrag: € 1.935.022
Gevraagde bijdrage: € 125.000
Bedrag toegekend van: € 125.000
Datum uitvoering: heel 2012
Bezoekersaantal: 26.776
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STRP meets... 2012
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Stichting Publicart
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BELLEN, een performatieve ruimte op Strijp-S
In september 2012 werd de aanvraag voor dit project ontvangen.
Eind datzelfde jaar werd positief besloten door het bestuur van
Cultuurfonds Strijp-S om de gevraagde subsidie te verstrekken.
De uitvoering liet echter wat langer op zich wachten dan gepland.
Het Cultuurfonds onderstreept de gedachte van Stichting Publicart
om het project te koppelen aan andere activiteiten op Strijp-S en
zodoende een krachtiger eindresultaat neer te kunnen zetten.
In plaats van begin/medio 2013 zal dit project eind 2013 volbracht
worden. Aangezien de aanvraag positief is beoordeeld en de
originele datum van uitvoering in 2012 was, heeft Stichting
Publicart toch al een plekje in dit jaarverslag gekregen.
De resultaten worden na afloop van het project in het volgende
jaarverslag gecommuniceerd.

Reden honorering: het Cultuurfonds Strijp-S ziet het project van
Publicart als een toevoeging voor het gebied. Het project zorgt voor
nieuwsgierigheid, interactie en verbinding.
Besluit: 31-10-2012
Begroot bedrag: € 55.000
Gevraagde bijdrage: € 12.500
Bedrag toegekend van: € 12.500
Datum uitvoering: eind 2013
Bezoekersaantal: nog niet bekend

YK SI Expo 2012-2013

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
Besluit: 28-11-2012
Begroot bedrag: € 86.715
Gevraagde bijdrage: € 25.000
Bedrag toegekend van: € 25.000
Datum uitvoering: 05.09.2012 t/m 05.09.2013
Bezoekersaantal: 42.238

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
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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.
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Stichting GardenMania

Stichting STRP

GardenMania

STRP Biënnale & STRP meets... 2013

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 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.

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.

Dit laatste project concentreert zich vooral in het tweede deel van
2013 en vormt een verzameling terugkerende activiteiten waarbij de
verbinding tussen kunst en technologie herkenbaar wordt voor het
publiek.

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.

Reden honorering: STRP Biënnale & STRP meets… 2013 heeft
een spannend, ambitieus en positief programma en past daarom
uitstekend bij Strijp-S.

Besluit :06-03-2013
Begroot bedrag: € 99.300
Gevraagde bijdrage: € 24.000
Bedrag toegekend van: € 24.000
Datum uitvoering: maart tot en met november 2013
Bezoekersaantal: verwacht aantal bezoekers 10.000

STRP Biënnale vormde een mooie mix van kunst en technologie, dance
en design, wetenschap en experimentele popcultuur voor een breed
publiek.
Daarnaast laat STRP ook in de rest van 2013 van zich horen onder de
noemer ‘STRP meets... 2013’.

Omdat dit initiatief nog niet is afgerond zijn er nog geen cijfers bekend
en is er nog geen verantwoording beschikbaar.

Mad Skills

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.
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 wijkpresentatie, 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: 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: 14.06.2012 t/m 23.06.2012
Bezoekersaantal: 20.000 (door de hele stad)
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Urban Culture Festival
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NIET GEHONOREERDE AANVRAGEN
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Het Cultuurfonds Strijp-S staat ieder jaar weer voor de uitdaging
het beschikbare bedrag te verdelen over de vele aanvragen die
binnenkomen.
Naast de eerder behandelde gehonoreerde aanvragen zijn er ook
aanvragen die niet gehonoreerd zijn.
Veelal zijn deze aanvragen niet gehonoreerd omdat bijvoorbeeld de
aanvraagtermijn en dus de voorbereidingstijd te kort dag was, omdat
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 niet voldoende aansloten
bij of specifiek genoeg waren voor een gebied als Strijp-S.
Hiernaast een overzicht van de geweigerde aanvragen van heel 2012
tot en met medio 2013.

2012
Stichting Urban Scene Support: hiphop events Strijp-S
SOCI ism JMR: Camping Eindhoven
Stichting GardenMania: project GardenMania
IS Kinetic Humor: Large Pendulum Wave
Stichting MU: Wild-S 2012
The Event Agency en MLY: DDW Fashion
Stichting de Ontdekfabriek: De Ontdektuin
De Wonderneming: Kookboek v/h jaar 2012
Nos Mundo: Wortels van de boom
Light Art Centre: van gloeilamp tot LED
Mobile Arts: Winterparade aan Tafel 2012
2013
EK Boulderen
Mobile Arts: Winterparade 2013
De Ontdekfabriek: Vogelschommels aan de Leidingstraat
Stichting Plaza Futura: Buitenfilm Voetbalprogramma vanwege 100
jaar bestaan PSV
Femke van Werde: Ellie’s Kledingkast

Een enkele keer komt het voor dat een aanvraag niet in behandeling
wordt genomen.
Daar kunnen diverse redenen voor zijn, bijvoorbeeld een onvolledige
aanmelding, het niet voldoen aan de voorwaarden etc.

2012
Flux/S3:
5MinutenMuseum:
Het Wonder van Eindhoven:
Stichting SEE US:

Daarnaast worden aanvragen soms weer ingetrokken omdat het
project niet doorgaat, de tijd nog niet rijp is, de financiering niet rond
komt of vanwege andere redenen.

2013
Tot en met medio 2013 zijn er geen aanvragen niet in behandeling
genomen of ingetrokken.

Hiernaast een overzicht van 2012 tot en met medio 2013.

Square One Festival
jaarprogramma 2012
Het Wonder van Eindhoven
SEE US
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NIET IN BEHANDELING GENOMEN
& INGETROK K EN AANVRAGEN
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FINANCIEEL
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WINST- EN VERLIESREKENING
Stichting Cultuurfonds Strijp-S

2011

Netto omzet
Ontvangen subsidies

€

450.000

€

450.050

Bruto-omzetresultaat (brutomarge)

€

450.000

€

450.050

Verstrekte subsidies
Algemene beheerskosten

€
€
€

461.6944.184465.878-

€
€
€

404.61110.172414.783-

Netto-omzetresultaat (nettomarge)

€

15.878-

€

35.267

Overige bedrijfsopbrengsten

€		-

€		-

Bedrijfsresultaat

€		-

€		-

Financiële baten
Financiële lasten

€		€		-

€		€		-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

€

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

€		€		-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

€

Buitengewone baten en lasten na belastingen

€		-

Resultaat na belastingen

€

Waarvan aandeel van derden

€		-

Resultaat toekomend aan rechtspersoon

€

Totaal kosten

2012

15.878-

15.878-

15.878-

15.878-

€

35.267

€		€		€

35.267

€		€

35.267

€		€

35.267
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ACTIVA

2011

Vaste activa

€

-

€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

Financiële vaste activa
- deelnemingen
- leningen U/G

Vlottende activa
Vorderingen
- debiteuren
- overlopende activa

2012

PASSIVA
Eigen vermogen
- aandelenkapitaal
- overige reserves

2011

€
€
€

2012

315.645
315.645

€
€
€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

350.911
350.911

Kortlopende schulden
€
€

1.000
5.000

€
€

1.000
4.300

Liquide middelen

€
€

309.645
315.645

€
€

351.395
356.695

Totaal generaal

€

315.645

€

356.695

- overlopende passiva
- crediteuren

€
€
€

-

€
€
€

5.784
5.784

Totaal generaal

€

315.645

€

356.695
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Stichting Cultuurfonds Strijp-S
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Toelichting balans en verlies- en winstrekening
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Ontvangen subsidies 2012
Spoorzone BV 2011

€

50.000

Donatie medewerker Stichting Trudo

€

50

Stichting Trudo

€

100.000

Woonbedrijf

€

100.000

Gemeente Eindhoven

€

100.000

VWS bouw en vastgoed

€

100.000

Totaal

€

450.050

Algemene beheerskosten
Deze post bestaat voornamelijk uit bankkosten, verzekeringen, algemene kosten en advieskosten.
De stijging ten opzichte van 2011 wordt veroorzaakt door accountantskosten die gemaakt zijn voor controle van de verantwoording van de in 2008
ontvangen subsidie van het SRE.

Onderstaand treft u een specificatie aan van de subsidies die uitgekeerd zijn 2012.
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Percentage

Bedrag

St. STRP 2011

25%

€

31.250

St. STRP 2012

75%

€

93.750

St. Glow: Glow S 2012

75%

€

93.750

Capital D: Dutch Design Week 2012

75%

€

93.750

Stichting BMX Freestyle: Rebeljam

25%

€

6.125

Ensemble 306: Ritual for Room 306

25%

€

2.425

Mad Skills: Project Urban House Strijp-S

25%

€

4.125

Cultureel initiatief wei: Zimmer Frei

25%

€

625

Stichting Broet: Eindhovens Filmfestival

25%

€

3.750

Stichting Broet: Drive in movie

25%

€

1.326

St. 5 M museum Jaarprogramma 2011

25%

€

6.225

Stichting MU: Project Wildernis

25%

€

7.500

St. Flux-S 3-Squareone de Prelude 2011

25%

€

12.500

Haalbaarheidsonderzoek Podiumkunstenfestival M. Verberk fase 2

25%

€

2.148

Peter Pan Speedrock & Soree Hospitality

25%

€

1.000

Stichting Nieuwe Helden / De club

25%

€

5.000

De Ontdekfabriek: Stadshutten

25%

€

5.000

Stichting Yksi: Programma Yksi Expo 09-2011 - 09-2012

25%

€

5.000

Stichting Yksi: Programma Yksi Expo 09-2012 - 09-2013

75%

€

18.750

Monk Bouldergym: project Koninginnedag 2012

75%

€

1.238

Stichting Publicart: Bellen

75%

€

9.375

€

404.611

Totaal

Overlopende activa
Dit betreft een verstrekte subsidie uit 2009 aan Buro INK waarvan € 5000,- terugbetaald dient te worden omdat niet voldaan is aan de
voorwaarden. Deze vordering is in 2010 overgedragen naar de deurwaarder. Er is een betalingsregeling getroffen in 2012.
Overlopende passiva
Dit betreft een nog te betalen factuur aan KPMG voor de controle van de verantwoording van de in 2008 ontvangen subsidie van het SRE.
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Verstrekte subsidies in 2012
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CULTUURFONDS STRIJP-S... DE TOEKOMST
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Het Cultuurfonds Strijp-S bestaat vijf jaar en met trots kunnen we
vaststellen dat mede dankzij het Cultuurfonds Strijp-S lokaal,
provinciaal, nationaal en zelfs internationaal op de kaart staat.
Binnen vijf jaar is het aantal mensen dat Strijp-S jaarlijks bezoekt
gegroeid van 0 naar minstens 350.000. Het transformatieproces van
“verboden stad” naar een levendige creatieve hoogstedelijke hotspot
verloopt stapsgewijs. Bij dit proces zijn de integratie van activiteiten,
programmering, evenementen, doelgroepen en vastgoed hand in
hand gegaan.
Door diverse economische en maatschappelijke oorzaken (recessie)
is dit transformatieproces wellicht minder voortvarend gelopen dan
menigeen had gedacht of gehoopt. Vraag is echter of dit erg is, of dat
we terugkijkend blij moeten zijn met de bereikte voortgang. Ik durf te
stellen dat Strijp-S een goede reputatie heeft verworven dankzij het
vooropstellen van aandacht voor programmering, ontmoeting, activiteiten en nieuwe gebruikers die zowel het DNA van de stad als het DNA
van Strijp-S centraal stellen.
De vraag dient zich aan of het instrument van het Cultuurfonds
nog nodig is voor het laten welslagen van de gebiedsontwikkeling.
Het antwoord is keihard JA.

Redenen hiervoor zijn talrijk. We noemen er een aantal:
•	Sinds 2012 wordt er ook gewoond in het gebied. Zo’n 700 mensen
wonen op Strijp-S. Deze mensen hebben voor Strijp-S als woonlocatie gekozen omdat Strijp-S in de afgelopen vijf jaren is uitgegroeid tot een aantrekkelijk gebied en omdat wij hen een belofte
hebben gedaan om dit proces onverminderd te continueren.
•	Ondanks dat er veel bereikt is, zijn we er nog lang niet. De transformatie van de bestaande industriële monumenten en gebouwen
is zo goed als afgerond en hebben een nieuw leven gekregen als
woon- en/of werkgebouwen. Gebouwen en hallen die nog gesloopt
moeten worden hebben een tijdelijke invulling gekregen.
Een nieuwbouwveld is intussen gerealiseerd. Hiermee hebben we een
goede basis gelegd. Maar ook moeten we constateren dat er nog
minstens zo veel gronden braak liggen en wachten op een definitieve
ontwikkeling. Stilzitten is geen optie. De ambitie van Strijp-S,
wezenlijk voor de verdere ontwikkeling van de stad en Brainport,
moeten we vasthouden en zelfs koesteren. Hiertoe moeten we blijvend
en onverminderd initiatieven ontplooien en stimuleren die voortkomen
uit de gebruikers van Strijp-S, uit de stad en Brainport. We moeten
innovatie een kans geven en serieus nemen en de verantwoordelijkheid
dragen om de verdere ontwikkeling van Strijp-S, with the end in mind,
verder te brengen. Vooruitkijkend zal de nadruk de komende jaren
meer liggen op tijdelijkheid, zowel in functies als activiteiten dan in de
meer klassieke benadering van bouwen.
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Als beeldbepalende en sfeerbepalende events is gekozen voor de DDW,
STRP, GLOW-S en een URBAN festival. Na 1,5 jaar moeten we de vraag
beantwoorden of dit een verstandige keuze was. Is dit ten koste gegaan
van diverse kleine initiatieven? Het antwoord op deze vraag is wellicht
niet eenduidig te geven. Het is in ieder geval niet ten koste gegaan van
kleine initiatieven.
De toezegging van het Cultuurfonds om deze initiatieven meerjarig,
met een aanzienlijk bedrag te ondersteunen heeft voor een aantal van
deze initiatieven betekent dat de noodzaak tot vernieuwing en innovatie
gericht op de verdere ontwikkeling van Strijp-S op de achtergrond is
geraakt. Men ging er te gemakkelijk van uit dat er een toezegging lag
van het Cultuurfonds. Dit moeten we corrigeren. De ervaren zekerheid
van ondersteuning door het Cultuurfonds moet eraf. We pleiten voor
het handhaven van de focus onder gelijktijdige intrekking van de
zekerheid. Het jaarlijks in te dienen programma is leidend voor het
toekennen van subsidies.

CF STRIJP-S _ JV 2012-2013

In 2012 heeft het bestuur besloten meer focus te leggen op de
ondersteuning die het Cultuurfonds kan bieden. Niet wachten tot
aanvragen binnenkomen maar met een aantal partijen meerjarige
afspraken maken ter verdieping en verbreding van hun activiteiten.

26

VERK LARING BESTUUR
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Op basis van het bepaalde in artikel 9 , lid 3 en 5 van de statuten van
Stichting Cultuurfonds Strijp-S, heeft de directeur Cultuurfonds
Strijp-S ons de jaarrekening en het jaarverslag over 2012 voorgelegd.
Wij hebben kennis genomen van het jaarverslag als geheel en in het
bijzonder van de jaarrekening.
Met de inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening kunnen wij ons
verenigen.
In de vergadering van 25 februari 2014 hebben wij het jaarverslag
vastgesteld.

Eindhoven, 25 februari 2014.
Het bestuur Cultuurfonds Strijp-S
Voorzitter: Ingrid de Boer
Leden:
Thom Aussems
Roy Beijnsberger
Toon de Koning

Cultuurfonds Strijp-S
Adviescommissie
In 2012 is afgetreden uit de Adviescommissie: Maaike Verberk.
In 2013 zijn de volgende leden afgetreden als lid van de
Adviescommissie:
Joost Heijthuisen
Elske van der Putten
Bestuur
In 2012 is Albert Kivits afgetreden als directeur van het Cultuurfonds.
Jack Hock heeft de functie van directeur overgenomen.
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