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1. Inleiding 
Een lokaal fonds is een door betrokken personen (vrijwilligers) zelfstandig geleide 

private organisatie, die mensen bij elkaar brengt om de leefbaarheid in de omgeving te 

versterken en te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert of 

initieert een lokaal fonds tal van uiteenlopende lokale projecten en initiatieven. 

Hiervoor werft een lokaal fonds inkomsten, bouwt een reserve op ten behoeve van de 

continuïteit en werkt zoveel mogelijk samen met partners. 

Op 5 augustus 2016 is ook in Zutphen en Warnsveld een lokaal fonds opgericht: het 

‘Torenfonds Zutphen-Warnsveld’ (kortweg het Torenfonds). Een aantal betrokken 

inwoners van de gemeente heeft daarvoor de handen ineengeslagen.  

2017 was een goed jaar voor het Torenfonds. We hebben vele projecten kunnen 

ondersteunen, met adviezen en/of geld. Een overzicht van de ondersteunde projecten 

vindt u terug op onze website en in de bijlage. 

Het Torenfonds is een actief en groeiend fonds dat zich inzet om de leefbaarheid in 

Zutphen en Warnsveld te versterken en te verbeteren. Met dit jaarplan en 

actieplanbeogen wij onze activiteiten over 2017 en onze plannen voor 2018 op een rij 

te zetten. Het Torenfonds is nog jong. Er moet nog veel gebeuren. We hebben een 

bestuur en een groep actieve betrokkenen en we hebben het Torenfonds al meerdere 

malen gepresenteerd aan maatschappelijke organisaties in de gemeente.  

We beschikken over: 

• een website, www.torenfonds.nl 

• een Facebook-pagina  

• een LinkedIn-pagina 

• e-mailadressen, waaronder info@torenfonds.nl.  
 

Daarmee is het Torenfonds benaderbaar en zichtbaar geworden. In 2017 is een flink 
aantal aanvragen ingekomen via die website en dat e-mailadres. Ook hebben 
particulieren kunnen doneren voor projecten.Hierop wordt hieronder teruggekomen. 
 
In het actieplan 2017 presenteerde het Torenfonds zijn voornemens voor dat jaar. Het 

thema was: Introductie in Zutphen en Warnsveld. De gedachte achter dit thema was 

dat het belangrijk zou zijn dat het Torenfonds in de gemeente een bekende organisatie 

wordt, een vanzelfsprekende partner bij de ontwikkeling van initiatieven ter vergroting 

van de leefbaarheid. En dan niet alleen een partner van officiële instanties maar vooral 

ook van de burgers van de gemeente. Daarom wil het Torenfonds een partner zijn die 

brede ondersteuning biedt om leefbaarheidsinitiatieven tot een succes te maken. Dat 

zal zeker niet alleenondersteuning in de vorm van geld of advies zijn, maar juist ook 

ondersteuning door initiatiefnemers de juiste weg te wijzen naar andere partners als 

de gemeente, andere fondsen, wijkteams, etc.Met andere woorden door verbindingen 

tussen burgers en hun initiatieven te stimuleren. 

Het Torenfonds heeft 2017 daarom onder meer benut om zich te presenteren bij 

andere organisaties in Zutphen en Warnsveld die zich richten op de versterking van de 

leefbaarheid. Denk aan wijkteams, politieke partijen en organisaties als Buddy-2-

Buddy. 

http://www.torenfonds.nl/
mailto:info@torenfonds.nl
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In de loop van 2017 hebben we de beschikking gekregen over budget om initiatieven 

ook financieel te kunnen ondersteunen. Geld dat afkomstig was van de gemeente, de 

provincie Gelderland, wijkteams en (in geringe mate) van particulieren via 

crowdfunding. In 2017 werd het Torenfonds beheerder van een gedeelte van het 

wijkbudget van het Waterkwartier. Dit leidde ertoe dat meer dan gemiddeld 

aanvragen uit die wijk afkomstig waren. 

Het Torenfonds sloot het jaar af met een zeer goed bezochte en interessante 

inspiratiebijeenkomst in Waterkracht op 13 december. De vierprojecten die provinciale 

ondersteuning hadden ontvangen via het Torenfonds presenteerden zich en ontvingen 

uit handen van wethouder Sueters een cheque met het toegekende bedrag. 

Vervolgens werden ideeën opgehaald over hoe het Torenfonds zijn werk nog beter zou 

kunnen doen. 
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2. Leefbaarheid 
Zoals gezegd ondersteunt het Torenfonds projecten die de leefbaarheid van Zutphen 

en Warnsveld versterken en verbeteren. Maar wat houdt dat begrip leefbaarheid in 

voor het Torenfonds? 

Het gaat om de omgeving, vooral om de sociale omgeving (mensen) maar zeker ook 

om de fysieke leefomgeving (levend: groen, dieren en planten; maar ook 

straatmeubilair). Om de straat, de buurt, de wijk of de gemeente. Daarbij gaat het 

niet om het individuele, maar om het collectieve. We streven naar het tot stand 

brengen van ontmoetingen die leiden tot verbinding.  

Bij de beoordeling van projecten gaat het erom wat het project bijdraagt aan de 

ontmoeting (sociaal) en de verbetering (fysiek) van de leefomgeving. Een project zou 

ten goede moeten komen aan de samenleving (in een zo groot mogelijk verband; het 

collectieve verband). Wanneer we financiële ondersteuning bieden, is dat niet gericht 

op structurele financiering, maar op financiering van een concreet project of om de 

opstart van een project mogelijk te maken. 

Wanneer een plan niet aan onze invulling van leefbaarheid voldoet, vertellen we de 

aanvrager waar mogelijk: 1. of er andere financieringsmogelijkheden zijn; 2. hoe het 

project kan worden ingevuld, zo dat er wel uitstraling is naar de omgeving. Dat kan 

betekenen dat we organisaties oproepen buiten  hun comfortzone te treden. ‘Kaal’ 

doorverwijzen mag. Het kan zijn dat de praktische verschillen te groot zijn, dat het 

project te duur is of dat onduidelijk is of het doel reëel is. 

Bij projecten op het gebied van cultuur hebben we oog voor het op creatieve wijze 

omgaan met elkaar. Immers, cultuur stimuleert een creatieve manier van 

communicatie tussen mensen. We willen laagdrempelige mogelijkheden creëren die 

leiden tot verrassende ontmoetingen én inspireren tot allerlei vormen van 

samenwerking, die zich zelfs niet tot het culturele hoeven te beperken. 

Daarbij speelt nog de vraag of we ondersteuning bieden aan een bestaande 

organisatie. Daarbij is een kritische houding van belang, maar we sluiten het niet uit. 

Van belang is dat organisaties hun grenzen verleggen door verbindingen te leggen 

met de omgeving buiten de eigen organisatie. Bijvoorbeeld: bij ondersteuning van 

een initiatief op een school is van belang dat de school laat zien verbindingen aan te 

gaan met bewoners en de buurt buiten de school en/of dat de school samenwerkt 

met organisaties buiten de school (denk bijvoorbeeld aan een school die iets 

organiseert voor de buurt waarin de school staat, of een voetbalclub die een 

toernooi organiseert met vluchtelingen). We gaan het gesprek daarover aan, vragen 

om een onderbouwing en vragen daarop door. Ons instrument daarvoor is het 

beoordelingsformulier. 
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3. Organisatie 
Het Torenfonds is een stichting. Het beschikt over de ANBI-status en ziet erop toe dat 

voldaan wordt aan de voorwaarden die gelden om daarvoor in aanmerking te 

(blijven) komen. 

Het bestuur van de stichting: 

• Jan van Breda, voorzitter 

• Petra Vervoort, secretaris 

• Piet van Veen, penningmeester 

• Gidie Ritzerveld, lid 
 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle acties van het Torenfonds. Het verricht 

onder meer de besluitvorming over de aanvragen, vertegenwoordigt het Torenfonds 

naar buiten toe en ontwikkelt het beleid voor de korte en lange termijn. Daartoe 

vergadert het bestuur ongeveer één keer per maand. 

Onder het bestuur zijn drie werkgroepen opgericht.  

Die worden bemenst door bestuursleden en andere leden van het Torenfonds: 

• De werkgroep Inkomsten:  
verantwoordelijk voor de fondsenwerving.  
Leden: Piet van Veen, Gidie Ritzerveld, John Verheijden, Vivian Siebering, 
Charlotte Kuijper, en Armijn van Roon. 

• De werkgroep Bestemmingen:  
verantwoordelijk voor de intake en afhandeling van aanvragen.  
Leden: Jan van Breda, Petra Vervoort, Harrie van Pelt en Marinda van Hierden. 

• De werkgroep Communicatie: 
 verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie.  
Leden: Marco Meurink en Henk op den Dries. 

 

3.1 Werkgroep Inkomsten 

Wat betreft het vergaren van inkomsten is 2017 aan de ene kant een succesvol jaar 

geweest omdat het gelukt is zowel een startsubsidie van de gemeente Zutphen als de 

financiering van een viertal projecten te realiseren met een financiële bijdrage van 

niet alleen de gemeente Zutphen maar ook van de Provincie Gelderland. Daarnaast 

werd het Torenfonds door de wijkregisseur van de wijk Waterkwartier in de loop van 

2017 benaderd met de vraag of het Torenfonds niet het wijkbudget wilde gaan 

beheren. Dat alles heeft er toe geleid dat het afgelopen jaar behoorlijk wat 

inkomsten zijn gegenereerd.  

Maar we moeten ook vaststellen dat in 2017 nog niet of nauwelijks werd ingezet op 

crowdfunding en het benaderen van het bedrijfsleven. Voor 2018 zal hier dan ook 

extra aandacht voor zijn, onder ander in samenwerking met de Zutphense Uitdaging, 

door mede vorm te geven aan een integraal platform waar alle noodzakelijke 

stakeholders (bedrijven, particulieren, maatschappelijke instellingen, etc.) zich 

(kunnen) inzetten bij het realiseren van (nieuwe) maatschappelijke initiatieven. Voor 

het Torenfonds (als medeoprichter) is dit een unieke kans om direct verbindingen te 

kunnen maken met het bedrijfsleven en zo inkomsten te kunnen generen om als 

fonds te kunnen groeien. 
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3.2 Werkgroep Bestemmingen 

In 2017 zijn in totaal 29 aanvragen binnengekomen, tegen 4 in de laatste maanden 

van 2016. Voor het Torenfonds een goede indicatie van de groeivan onze 

bekendheid. Een volledig overzicht van de ingekomen aanvragen en de afhandeling 

ervan is te vinden in de bijlage. Wij hebben bij alle aanvragen onze vaste werkwijze 

gevolgd. De aanvrager heeft eerst een bevestiging ontvangen per e-mail dat de 

aanvraag is ontvangen en dat op korte termijn contact zal worden opgenomen. 

Vervolgens nam één van de leden van het Torenfonds daadwerkelijk telefonisch 

contact op. In de meeste gevallen werd vervolgens een afspraak gemaakt voor een 

nader gesprek over het initiatief, waar mogelijk met twee leden van het Torenfonds. 

In dat gesprek werd het initiatief nader besproken, werden suggesties gedaan voor 

verbindingen met andere projecten en indicaties gegeven over de haalbaarheid van 

de aanvraag. Dit alles leidde vervolgens tot een advies in de vorm van een 

beoordelingsformulier aan het bestuur. Daarin werd een voorstel gedaan over de 

afhandeling van de aanvraag. De beslissing van het bestuur werd vervolgens 

meegedeeld aan de aanvrager.  

Een iets andere route doorliep een viertal provinciale aanvragen. Die aanvragen 

werden gebundeld aangeboden aan de provincie, waarna de provincie besliste over 

de financiering ervan. Het Torenfonds was daarmee in de eerste plaats 

bemiddelaaren later, na de goedkeuring door de provincie, de beheerder van de 

gelden. 

Het Torenfonds is zich zeer bewust van het feit dat een formulier op een website een 

forse hobbel kan zijn om ondersteuning van het Torenfonds te vragen. Daarom 

hebben we ons formulier beperkt tot de hoogstnoodzakelijke  informatie. In het 

gesprek proberen we vervolgens de informatie boven tafel te krijgen die nodig is om 

een goed besluit te nemen. We hebben nog niet gemerkt of gehoord dat het 

formulier barrières opwerpt. Overigens wordt ook aan e-mail met een verzoek om 

ondersteuning gehoor gegeven. Desnoods vullen we samen met de aanvrager het 

formulier in. 

Dat het Torenfonds veel aanvragen ontvangt is mooi! Maar de beperkte tijd van de 

leden gaat dan vanzelfsprekend voor een groot deel op aan de afhandeling van die 

aanvragen. Dat betekent dat aan een aantal voornemens die wij vorig jaar nog 

hadden, (nog) geen uitvoering is gegeven. Het komende jaar beogen we daar alsnog 

uitvoering aan te geven, waarbij we profiteren van de ervaringen die we in 2017 

hebben opgedaan. Het gaat om de volgende acties: 

• in onze publicitaire uitingen eenduidig te zijn wat het Torenfonds wil en kan; 
welke initiatieven ondersteunen wij en welke vorm van ondersteuning kunnen wij 
bieden. Heel gericht is hieraan nog geen vormgegeven. De urgentie, zo is ons 
gebleken, is misschien niet zo heel groot. Ook aanvragen die (op het eerste 
gezicht) buiten de doelstellingen van het Torenfonds nemen wij in behandeling. 
Wij leggen dan uit waarom de aanvraag wordt afgewezen of bespreken of 
aanpassing van het project mogelijk is. Maar het kan vervelend zijn als 
verwachtingen bij aanvragers niet uitkomen. Daarom is het van belang om meer 
inzicht te bieden bij aanvragers over wat het Torenfonds verstaat onder 
leefbaarheid. 
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• vanwege het grote aantal aanvragen is het nog niet nodig gebleken om proactief 
naar initiatieven op zoek te gaan. Daarbij speelt ook dat pas bij een groter aantal 
initiatieven inzicht bestaat op welke terreinen het wenselijk is om op zoek te 
gaan. Niettemin is het wenselijk om in 2018 te inventariseren op welke terreinen 
er aanvragen zijn binnengekomen, om vervolgens te bezien of het wenselijk is op 
bepaalde terreinen alsnog actiever projecten  

 

 

3.2 Werkgroep Communicatie 

Het jaar 2017, maar meer nog de eerste maanden van 2018, hebben ons geleerd dat 

publiciteit via de website en Facebook en onze flyer, maar veel meer nog in lokale 

kranten en lokale radio, leiden tot een forse toename van het aantal aanvragen. In 

februari 2018 heeft het Torenfonds zich kort na elkaar geprofileerd bij B-FM en in het 

weekblad Contact. Het gevolg was een stroom aanvragen in een à twee weken tijd. 

Dat toont aan dat voortdurende aandacht voor onze website, onze Facebookpagina 

en free publicity essentieel was en is.  

Want de bekendheid is nog te laag. Te veel mensen weten nog niet wat we doen. Te 

veel initiatiefnemers kloppen nog niet aan voor ondersteuning. Daarbij komt dat we 

nog te weinig communicatie-ondersteuning kunnen geven aan de projecten die we 

ondersteunen. Kortom: we slagen er nog onvoldoende in om geheel Zutphen te 

betrekken bij het Torenfonds.  

De reden hiervan? Alle fondsen die het Torenfonds verwerft, worden ingezet voor de 

projecten. Alle communicatie-activiteiten worden „erbij“ verricht door een 

vrijwilliger. Om het Torenfonds de plaats te geven die het verdiend, is het zaak om de 

communicatie structureler op te zetten en daarvoor moet 2018 worden benut. We 

richten ons op de volgende acties.  

• Als Torenfonds willen we onze daden voor ons laten spreken:  
niet zeggen “dit bieden we”, maar laten zien wat we doen, het tastbaar maken. 
Dat betekent dat we meer en concreter moeten gaan communiceren. Nu melden 
we: we ondersteunen dit project. In de toekomst moeten we meer aandacht 
besteden aan: wat doet dit project, wat is onze inbreng, hoe profiteert de 
samenleving daar van? Dit is ook in het voordeel van de projecten zelf, er wordt 
immers meer aandacht gegeneerd voor de activiteiten, daardoor bereiken ze 
meer mensen en zal de participatie hoger worden. Met hetzelfde geld bereiken 
we zo meer voor Zutphen. 

• Herinrichting van de website, meer ruimte voor de projecten en nieuws. 

• Meer berichten over de projecten plaatsen op sociale media, vaker persberichten 
verzenden (doelstelling: minimaal 2 grotere berichten per week).  

• Inzet sociale media. Essentieel hierbij is dat we ons bereik gaan verhogen om zo 
te zorgen dat onze berichten een groot publiek bereiken. Door de nieuwe aanpak 
van Facebook is het lastig om dat alleen met gratis berichten te bereiken. Dat 
betekent dat we moeten adverteren om het aantal volgers en lezers structureel 
te verhogen.  

• Diversen: het is gewenst om een budget te hebben om bijvoorbeeld een 
vormgever en fotograaf in te huren voor een poster of flyer, voor drukkosten, 
voor een banier, om deel te kunnen nemen aan een markt, etc. 
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Nu zetten de leden van het Torenfonds zich graag belangeloos in. Niettemin lijkt het 

ons voor de professionalisering van de o zo belangrijke publiciteit essentieel dat 

ingezet wordt op het krijgen van een budget om deze acties uit te voeren. Het 

bestuur zal hierop inzetten bij de gemeente en/of particuliere financiers. 

Uitgegaan wordt van de volgende bedragen (voor in ieder geval een half jaar): 

• Herinrichting website: € 500 

• Extra inzet publiciteit rond projecten: 4 uur per week, totaal 100 uur: € 5.000 

• Advertenties op sociale media: € 1.000 

• Promotiemateriaal ontwikkelen en drukken: € 1.000 

• Totaal: € 7.500. 
 

Na dit half jaar: 

• is de bekendheid van het Torenfonds enorm toegenomen 

• is er meer aandacht geweest voor de projecten die we ondersteunen 

• zijn er meer donateurs, ondersteuners en initiatiefnemers gevonden 

• is het Torenfonds een vaste waarde geworden in het Zutphense 
maatschappelijke veld. 
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BIJLAGEN 
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Nr.

project 

nr Organisatie/groep Titel project Doelgroep Sector

gevraagde 

voorzieningen

 Afhandeling/ 

Besluit 

 gevraagd 

bedrag 

 Toegekend 

bedrag 

16001 Bewoners Noordveen Maalverhaal vluchtelingen sociaal teruggetrokken  €  € 

16002 Stichting Vrienden 

Dierenweide t Spiker

Bouw hooischuur wijkbewoners/ 

kinderen

natuur teruggetrokken  €                 -    €                   -   

16003 Ecolabeur zelfhealing sessies n.s. gezondheid teruggetrokken  €        193,60  €                   -   

16004 Maarten-Jan Kempe & 

Steffy Jansen 

Deelbonnen ZW n.s. sociaal Programma- 

kosten 3 jaar

goedgekeurd door 

Provincie

 €  15.000,00  €      4.500,00 

17005 Bij1keters (in de 

Bijentuin De 

Braamkamp)

Voorzieningen 

Bijentuin

buurt sociaal toilet en jeu-de-

boulebaan

crowdfunding via 

website

 € 970,99 en 

€ 297,95 

 €         762,00 

17006 Petra Dankers Vuurdansshow buurt sociaal geluid, podium, 

catering 

crowdfunding via 

website

 €            35,00 

17007 Dolce DOLCE iedereen sociaal opknappen pand afgewezen  €                   -   

17008 Jonkers-Wenneker Toegang tuin huishouden sociaal aanpassing hek doorverwezen  € 1000-1500  €                   -   

17009 Speeltuinvereniging BSP Cursus sociale 

hygiene

iedereen sociaal cursus sociale 

hygiene voor 2 

vrijwilligers

goedgekeurd  €        992,00  €      1.282,60 

17010 Educatiepunt Zutphen PLD-dag De 

Bongerd

schoolkinderen educatie deel kosten 

excursie

goedgekeurd  €        130,00  €         130,00 

17011 GOODsONLY Oprichting 

coöperatie

klanten milieu oprichtings-

kosten 

coöperatieve 

vereniging

afgewezen  €    1.500,00 

17012 Buurtbewoners wijk 'de 

Plantage' 

buurtfeest buurtbewoners sociaal huur materialen 

voor zeskamp

goegekeurd  €        300,00  €         300,00 

17013 2GetThere Zutphen jongerenloket jongeren sociaal locatie afgehandeld via 

gesprek

17014 Jonkers aanleg speeltuin buurtkinderen

17015 werkgroep Berkel 

Wijnhofpark

onderhouds-

voorzieningen 

Berkel 

Wijnhofpark

buurtbewoners en 

kinderen

sociaal huur garage en 

aanschaf 

gereedschappen

huur garage voor1 

jar betalen. Verder 

gesprek over 

aanschaf 

materialen.

 €         452,31 

17016 Vrije School De 

Zonnewende

gaudi-bank' op 

speelplaats

kinderen en 

buurtbewoners

sociaal divers goedgekeurd  €    2.500,00  €      2.500,00 

17017 Schuldhulpmaatje Schuldhulpmaatje 

Jong

bewoners sociaal programma-

kosten 3 jaar

afgewezen door 

Provincie

 €  12.000,00 

17018 Sociaal Eetcafé de 

Uitwijk en Buddy to 

Buddy

Eat & Meet in de 

Uitwijk 

bewoners incl. 

vluchtelingen

sociaal programma-

kosten 3 jaar

goegekeurd door 

Provincie

 €  15.000,00  €      3.600,00 

17019 Weekendschool De 

WereldWijzer 

Weekendschool 

De WereldWijzer 

kinderen educatief programma-

kosten 3 jaar

goegekeurd door 

Provincie

 €    9.000,00  €      2.700,00 

17020 bewoners van 

Houtenstraat

buurtfeest kinderen sociaal diverse spullen 

voor 

kinderfeestje 

declareren 

mogelijk tot 

gevraagde bedrag

 €        200,00  €         200,00 

17021

International Association for Human Values

stressrelease 

trainingen 

vluchtelingen sociaal huur gebouw afgewezen

17022 SoulFood4You SoulFood4You jongeren/ 

vluchtelingen

sociaal promotie goedgekeurd 

Provincie

 €    5.000,00  €      4.500,00 

17023 Stichting Educatiepunt 

Zutphen

natuurfilm kinderen natuur huur zaal en film goedgekeurd  €        500,00  €         500,00 

17024 Mw Bekkers ontmoetingsmaalt

ijden 

Waterkwartier

buurtbewoners sociaal onkosten 

maaltijden

goedgekeurd  €        650,00  €         650,00 

17025 Mw. Ten Broeke buurtactiviteiten 

Goeman 

Borgesiusstraat

buurtbewoners sociaal onkosten 

activiteiten

goedgekeurd  €        300,00  €         300,00 

17026 Activiteitenteam 

Waterkracht

Sinterklaasfeest 

Waterkracht

buurtkinderen sociaal speeltoestellen goedgekeurd  €    1.060,00  €      1.060,00 

17027 Winkeliersvereniging 

Waterkwartier

Sinterklaasfeest 

winkeliersverenigi

ng

buurtkinderen sociaal huur draaimolen teruggetrokken  €        300,00 

17028 Buurtvereniging de 

Hoven

Theaterproject De 

Hoven

buurtbewoners cultuur goedgekeurd  €    2.500,00  €      2.500,00 

17029 Cooperatie 

ZutphenEnergie

LED's go alle bewoners energie goedgekeurd  €        600,00  €         600,00 

17030 Helios Snoezelruimte gehandicapten zorg afgekeurd

17031 buurt Gerard Doustraat Oudejaarsfeest buurt sociaal huur materialen teruggetrokken  €        258,02 

17032 Speeltuinvereniging BSP vervanging 

vogelnest

buurt recreatief aankoop nieuw 

speeltoestel

goedgekeurd  €    1.694,67  €      1.694,67 

17033 stichting de Bovenkamer Muziek met Koen dementerenden sociaal honorarium 

begeleider

goedgekeurd  €    4.174,50  €      1.000,00 

Overzicht projectaanvragen 2017


