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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.  

Het Torenfonds wil een partner zijn die brede ondersteuning biedt om 

leefbaarheidsinitiatieven tot een succes te maken. Dat zal zeker niet alleen 

ondersteuning 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. 

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 het gemeentelijk 

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

aanvragen uit die wijk afkomstig waren en gehonoreerd konden worden. In 2018 werd 

ook voor dat jaar het wijkbudget beheerd en dat zal in 2019 niet anders zijn. 

2018 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. 

2018 was ook een overgangsjaar voor het Torenfonds. Het Torenfonds streeft ernaar 

een actief én groeiend fonds te zijn. We hebben het afgelopen jaar echter gemerkt dat 

er meer dan in andere jaren ingezet moest worden op fondsenwerving. Onder druk 

van bezuinigingen was een bijdrage vanuit de gemeente Zutphen niet vanzelfsprekend. 

Tegelijk hebben we nog slechts eerste stappen gezet in de werving van gelden bij 

particulieren en organisaties. Dit verdient nog veel aandacht in 2019, willen we onze 

doelen kunnen blijven nastreven. Wij zullen hiervoor in 2019 de hulp zoeken van 

Lokale Fondsen Nederland, een landelijk opererende stichting die lokale fondsen als de 

onze ondersteunt. 

Met dit jaarplan en actieplan beogen wij onze activiteiten over 2018 en onze plannen 

voor 2019 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.  
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Om het Torenfonds zichtbaar te maken beschikken we 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 2018 is een flink 
aantal aanvragen ingekomen via die website en het e-mailadres. 
 
Wij kiezen ervoor onze terugblik op het afgelopen jaar 2018 te combineren met een 
vooruitblik op wat wij in 2019 willen gaan doen om het Torenfonds verder te 
ontwikkelen. Wij wensen u hierbij veel leesplezier! 
 
Het bestuur van het Torenfonds. 
 
 

  

http://www.torenfonds.nl/
mailto:info@torenfonds.nl
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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, Jan van Breda (vanaf medio 2018), 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 (tot medio 2018), Petra Vervoort, Harrie van Pelt, Anja 
Derksen en Marinda van Hierden. 

• De werkgroep Communicatie: 
 verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie.  
Lid: Marco Meurink. 

 

3.1 Werkgroep Inkomsten 

Wat betreft het vergaren van inkomsten was 2017 een succesvol jaar omdat wij door 

bijdragen van zowel de gemeente Zutphen als ook van de Provincie Gelderland 

activiteiten konden ondersteunen. Daarnaast werd het Torenfonds door de 

wijkregisseur van de wijk Waterkwartier in de loop van 2017 benaderd met de vraag 

of het Torenfonds het wijkbudget wilde gaan beheren. In 2018 heeft het Torenfonds 

het beheer van dat wijkbudget voortgezet. Dat zal ook in 2019 het geval zijn. 

Daarmee is het mogelijk om ondersteuning te bieden aan projecten die gericht zijn 

op de versterking van de leefbaarheid in het Waterkwartier. Van de gemeente 

Zutphen heeft het Torenfonds € 10.000 ontvangen om projecten te financieren die 

eenzaamheid bestrijden. Ook vermeldenswaard is dat het Torenfonds het budget 

beheert van het project Berkel in de Stad (BIDS) 

Voor 2018 namen wij ons voor extra aandacht te geven aan de fondsenwerving. De 

plannen hiervoor zijn in de loop van dat jaar ontwikkeld en zullen in 2019 verder 

worden vormgegeven. Het Torenfonds heeft prachtige projecten ondersteund en 

sommige daarvan worden ook herhaald in volgende jaren. Wij beogen particulieren 

en bedrijven op verschillende manieren (via een portfolio, sociale media, gesprekken) 



 7 

te attenderen op en te interesseren voor zulke projecten. Die projecten moeten hun 

levensvatbaarheid en verbindende kracht hebben bewezen en dat, is onze 

overtuiging, maakt ze interessant voor financiers. 

 

3.2 Werkgroep Bestemmingen 

In 2018 zijn in totaal 45 (in 2017: 29) aanvragen binnengekomen, waarvan 26 zijn 

goedgekeurd en één nog in behandeling is. Daarvan zijn 7 aanvragen betaald uit de 

algemene pot (G) die door de gemeente is gefinancierd, 12 aanvragen uit het 

wijkbudget van het Waterkwartier (W), 2 aanvragen uit de pot voor culturele 

activiteiten (C) en 2 uit de pot Eenzaamheid (E).1 Enkele projecten hebben 

financiering uit 2 bronnen gekregen. 

Van de goedgekeurde projecten hadden alle een sociale component, omdat het 

ontmoeten en verbinden van mensen een rol speelt. Daarnaast hadden 7 projecten 

een culturele component en 7 projecten een duurzame component in de vorm van 

aandacht voor natuur of voedsel. Eén project had een sportieve component. 

Van de niet gehonoreerde aanvragen is in minstens 6 gevallen wel een adviesgesprek 

geweest, maar is niet tot financiering overgegaan, omdat het project onvoldoende bij  

het Torenfonds paste of omdat de gevraagde bijdrage de financiële mogelijkheden 

van het Torenfonds overstijgt. Drie projecten waren vorig jaar wel gehonoreerd 

dankzij een gezamenlijke subsidie van de Provincies, maar deze kende geen 

vervolgsubsidie toe, waardoor het Torenfonds de vervolgaanvragen ook moest 

afwijzen. 

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.  

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

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

formulier in. 

                                                           
1 De letters G, W,C en E komen hieronder in de Bijlage terug, bij het overzicht van projecten in 2018. 
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In 2018 hebben we in onze publicitaire uitingen we geprobeerd eenduidig(er) te zijn 

wat het Torenfonds wil en kan; welke initiatieven ondersteunen wij en welke vorm 

van ondersteuning kunnen wij bieden. Overigens betekent dit niet dat wij aanvragen 

die (op het eerste gezicht) buiten de doelstellingen van het Torenfonds nemen niet in 

behandeling nemen. 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 inzicht te 

bieden bij aanvragers over wat het Torenfonds verstaat onder leefbaarheid. 

 

3.2 Werkgroep Communicatie 

In 2018 is er een plan ontwikkeld om de zichtbaarheid van het Torenfonds te vergroten. Voor 

een deel van het plan is extra budget nodig, dat nog niet gevonden is. Het “kosteloze” deel van 

het plan is in 2018 uitgevoerd. 

De nadruk in 2018 lag op samenwerking met de ondersteunde projecten: samen aandacht op 

sociale media en in de pers genereren. Bij veel projecten is dit goed gelukt. 

Het Torenfonds heeft, in samenhang met een project, een flink aantal keren de lokale pers 

gehaald. Het ging om de volgende projecten: Zutphen Energie, Zutphen Zingt, Buurtbongerd, 

Creatuur, Deelbon, Vijfmorgentuin, Actie Zaai, Theaterproject De Hoven, Wilde stad, Gluren bij 

de buren. 

Daarnaast heeft de pers ruim aandacht besteed aan onze inspiratiebijeenkomst en zijn er 

interviews verschenen bij BFM en Contact. 

Op sociale media hebben we iedere week aandacht besteed aan onze projecten, maar ook aan 

subsidieregelingen, workshops etc. die interessant kunnen zijn voor mensen die een lokaal 

project willen starten. Uiteraard is ook de website up-to-date gehouden. 
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BIJLAGEN 

 

 

  

Resultatenrekening 2018

ontvangsten

9100 subsidie gemeente Zutphen -€                           

9150 eenzaamheid 10.000€                

9200 Waterkwartier 10.000€                

9300 provincie -€                           

9350 gemeente/BIDS 20.000€                

9400 cultuurfonds

9500 vrije bestemming 1.180€                  

9900 funding organisatie en communicatie 424€                      

totaal 41.604€                

uitgaven

4100 communicatie- en organisatiekosten 2.301€                  

4900 bankkosten 107€                      

5100 projecten gemeente 11.193€                

5200 waterkwartier 2018 10.000€                

5300 projecten provincie en gemeente leefbaarheid -€                           

5400 vrije bestemming -€                           

5500 cultuur 1.220€                  

5600 BIDS 3.546€                  

5700 eenzaamheid 1.280€                  
8100 fonds projecten 13.941€                

8900 voorziening communicatie en organisatie -1.984€                 

totaal 41.604€                
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Balans 31/12/2018

1100 Bank RC 47.482€                        

2100 nog te ontvangen subsidie -€                                   

totaal 47.482€                        

passiva

8900 voorziening organisatie en communicatie 2.545€                          

Fonds

9100 subsidie gemeente Zutphen 4.429€                          

9400 cultuurfonds 3.780€                          

9500 vrije bestemming 1.247€                          

9600 BIDS 16.453€                        

9700 eenzaamheid 8.720€                          

nog te betalen bedragen

5200 budget waterkracht 2018 8.733€                          

5300 projecten leefbaarheid provincie 1.575€                          

totaal 47.482€                        
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Aanvragen 2018

Titel project Doelgroep Sector

gevraagde 

voorzieningen
 Afhandeling/ 

Besluit 

 Toegekend 

bedrag 

subsidiebro

n

18034 Gluren bij de buren 2018 alle bewoners sociaal, 

cultuur

goedgekeurd  €           1.000,00 W

18035 Ebus City Tour bezoekers 

Zutphen, fysiek 

beperkten

recreatief (bijdrage aan) 

aanschaf bus

afgewezen

18036 Fietsvierdaagse 2018 iedereen, incl.  

fysiek beperkten

sociaal, sport bijdrage aan kosten 

EHBO-ers en 

verkeersregelaars

goedgekeurd  €              843,35 W

18037 Schoonmaakactie Graaf 

Otto-terrein

Buurtbewoners 

terrein

sociaal in eerste instantie 

bankje en 

vogelhuisjes

afgewezen

18038 Wijkteam 

Noorderhaven

Bewoners 

Noorderhaven

sociaal ondersteuning bij 

oprichting 

wijkteam

adviesgesprek/ 

geen bijdrage

18039 Internationale 

autismeweek

bijeenkomst met 

autistische 

mensen

sociaal financiële 

ondersteuning 

activiteiten

goedgekeurd  €              575,00 G

18040 Verhuizing Voedselbank Mensen met een 

laag inkomen

sociaal Bijdrage aan 

verhuiskosten

afgewezen

18041 Sociaal Eetcafé 

Waterkracht

Eenzame mensen sociaal Bijdrage opstart teruggetrokken

18042 Moesweide in de 

Moesmate, Zuidwijken

teruggetrokken

18043 Hartveilig wonen 

Zutphen

Iedereen gezondheid Bijdrage aan 

aanschaf AED's

afgewezen

18044 Expositie foto's 

bekende Zutphenaren

cultuur Bijdrage aan 

realisatie expositie

adviesgesprek/ 

geen bijdrage

18045 Art Lab Outside jongeren cultuur publiciteit, 

gereedschap, 

samenwerkingskost

adviesgesprek/ 

geen bijdrage 

18046 Nieuwsbrief Elizabeth bewoners 

Elizabeth

sociaal drukwerk teruggetrokken

18047 Jeugdhonk Lighthouse jongeren sociaal divers goedgekeurd  €           1.500,00 W

18048 Creatuur kinderen natuur, 

cultuur

Bijdrage voor 

workshops

goedgekeurd  €              700,00 G

18049 Vijfmorgentuin wijkbewoners, 

kinderen

voedsel gereedschap goedgekeurd. 

Aanhouden

 €           1.000,00 W

18050 PR Stadswerkplaats iedereen techniek PR-materiaal en 

website

adviesgesprek, 

geen bijdrage

18051 Muzehofproject 

en Bachbeklimming

 kinderen cultuur workshop-

programma

goedgekeurd  €              750,00 G of C

18052 Creatuur Theo 

Thijssenschool

kinderen natuur, 

cultuur

lessen goedgekeurd  €              200,00 G

18053 Buurtpicknick iedereen sociaal/ 

voedsel

ingredienten  

gerechten

goedgekeurd  €              200,00 W

18054 Straatfeest 

Teniersstraat

bewoners sociaal voorzieingen 

straatfeest

goedgekeurd  €              150,00 W

18055 Inzaaiaktie hoek 

Berghegelaan-

Morganlaan in Leesten

Inwoners Zutphen natuur zaden, flyers, 

bordjes, paaltjes

goedgekeurd  €              275,88 G

18056 tuinonderhoud bewoners natuur vervangen bomen adviesgesprek, 

geen bijdrage
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18057 activiteiten die in of 

vanuit de speel- en 

ontmoetingsplek 

plaatsvinden

iedereen sociaal/ 

natuur

verlenging van de 

huur van de 

garagebox en 

aanschaf 

bosmaaier

goedgekeurd  €           1.000,00 G

18058 buurtfeest kinderen sociaal spullen voor BBQ goedgekeurd  €              200,00 W

18059 Rommelmarkt en bbq Kinderen en 

Volwassenen

sociaal legekosten voor 

een klein 

evenement

goedgekeurd  €                 75,60 W

18060 Deelbonnen  vervolg Iedereen sociaal  vervolgsubsidie 

voor tenminste een 

jaar.

afgewezen bij 

Provincie

18061 Waterpomp 

buurtbongerd

buurtbewoners sociaal/ 

voedsel

waterpomp goedgekeurd  €           1.300,00 G

18062 geluidsinstallatie 

Powercafé

senioren sociaal geluidsinstallatie goedgekeurd  €              400,00 G

18063 Ontmoetingsavond 

eenzaamheid

 jongeren  sociaal bijdrage 

ontmoetingsavond

goedgekeurd  € 500 +€  40  G/W

18064 SoulFood4You vervolg Jongeren sociaal voorlichtings-

/traningsmateriaal, 

uitvoerings- 

organisatiekosten

afgewezen bij 

Provincie

18065 Wijkfeest Zuidwijken inwoners 

Zuidwijken

sociaal geluidsman goedgekeurd  €              400,00 G

18066 Vrienden van de 

Fietstaxi

mensen die 

minder mobiel 

zijn

sociaal vergoeding kosten 

van flyers

adviesgesprek, 

geen bijdrage

18067 Zutphen Zingt Koor nieuwe 

Nederlanders

sociaal/ 

cultuur

financiële bijdrage goedgekeurd  €           2.000,00 C/E

18068 Voorstelling Ophelia jongeren sociaal/ 

cultuur

ondersteuning goedgekeurd  €              500,00 C

18069 natuureducatie  scholen jeugd natuur natuuronderwijs goedgekeurd  €              760,00 W

18070 Eat & Meet in de Uitwijk 

vervolg

bewoners incl. 

vluchtelingen

sociaal programma-kosten 

3 jaar

afgewezen bij 

Provincie

18071 Dichterbij de 

Beukerstraat

betrokkenen 

Beukerstraat

cultuur t.b.v. optredens, 

promotiemateriaal, 

catering

 afgewezen

18072 Ontmoetingsavond 14 

december

jongeren  sociaal ondersteuning voor 

kosten van de 

avond

teruggetrokken

18073 Kerstmarkt Kaardebol iedereen sociaal PR-materiaal goedgekeurd  €           1.510,00 W

18074a  preventiewerk 

Waterkwartier

bewoners 

Waterkwartier

sociaal preventiewerk 

individuele 

bewoners

goedgekeurd  €           1.200,00 E

18074b  preventiewerk 

Waterkwartier

bewoners 

Waterkwartier

sociaal  huur ruimte goedgekeurd  €           1.080,00 W

18075 Huiskamerfestival 

Gluren bij de Buren

alle inwoners van 

Zutphen en 

Warnsveld

cultuur bijdrage t.b.v. 

organisatie

goedgekeurd  €           1.000,00 C 

18076 Kerstflyer wijk 

Helbergen

bewoners wijk 

Helbergen

sociaal flyers goegekeurd  €              250,00 W

18077 Buurtactiviteiten de 

Waaier

buurtbewoners 

van OBS de 

Waaier

sociaal hapjes en drankjes in behandeling  ? W

Aanvragen 2018 

Titel project Doelgroep Sector 

gevraagde  
voorzieningen 

 Afhandeling/  
Besluit  

 Toegekend  
bedrag  

subsidiebro 
n 


