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Inleiding 

Op 24 juni 2019 is de stichting “Stichting Cultuur verbindt Helmond” opgericht. 

De stichting heeft haar zetel in Helmond. 

De statutaire doelstelling van de stichting is: 

Culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan onderlinge “verbinding” in 

Helmond, haar wijken en haar inwoners. 

De stichting werd opgericht met steun van de gemeente Helmond met als eerste 

opdracht de organisatie van het project Waskracht en de inbedding daarvan in een 

goede juridische en financiële structuur vorm te geven. 

Dit jaarverslag gaat over de activiteiten van de stichting voor het project 

Waskracht dat in de zomer van 2020 zou worden uitgevoerd. Maar de Covid-19 

pandemie  verhinderde dit. 

Aanleiding project Waskracht 

Het idee van Waskracht! werd geboren eind 2018 naar aanleiding van de 

voorstelling  Xperiment van Anneke Schroder en Wim Peters in samenwerking 

met alle middelbare scholen in Helmond. In deze voorstelling speelden leerlingen 

van al deze scholen samen en ontstond er een verbinding tussen deze leerlingen uit 

alle wijken van verschillend komaf. 

Wethouder Cathalijne Dortmans sprak naar aanleiding van Xperiment met Anneke 

Schroder en Wim Peters en vroeg of een dergelijk initiatief ook zou kunnen met 

volwassenen. Op die manier zou een verbinding kunnen worden gecreëerd tussen 

de Helmondse wijken. Zo ontstond het idee van Waskracht!   

De was doen is zo universeel en herkenbaar dat het een goede metafoor is voor 

thema’s als verbinding ( de waslijn), diversiteit  

Organisatie: 

De organisatie wordt geleid door het stichtingsbestuur. De activiteiten van de 

stichting worden projectmatig georganiseerd en gefinancierd. Daarom heeft de 

stichting geen personeel in dienst en werkt zij met projectteams. De teams worden 

aangevuld met vrijwilligers. In de organisatie van de stichting zijn per project 

steeds twee uitvoerende teams actief: een organisatieteam en een creatief team. 
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Bestuur: 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

De bestuurders zijn voor onbepaalde tijd benoemd en ontvangen geen 

bezoldiging/beloning voor hun werkzaamheden. 

Voorzitter: Hr. J.B.C.W. (Jan) van den Heuvel 

Secretaris: Mw. M.C.E.A. (Liliane) de Kroon-Noten 

Penningmeester: Hr. A.A.M. (Ad) Marneffe 

Werknemers: 

Het bestuur heeft geen werknemers in dienst. 

Financiën 

Begin 2020 is de definitieve beslissing genomen dat het project Waskracht zal 

worden gerealiseerd. De sponsorgelden zijn voldoende om de vaste kosten voor het 

project te dekken. Er is nog geen geld voor de vergoeding voor de inzet van de 

professionals. Deze hebben per persoon aangegeven door te willen gaan met het 

project. 

Overeenkomst van Opdracht 

Nu het project doorgaat, vindt formalisering plaats door middel van het afsluiten, 

op 7 februari, van een Overeenkomst van Opdracht tussen de stichting Waskracht 

en ieder teamlid afzonderlijk. 

’n Ouwe Sok  

Op 29 februari 2020 is een samenwerkingsovereenkomst getekend van de stichting 

Waskracht met stadskunstenaar Tahne Klein. Parallel aan het project Waskracht 

wil Tahne een kunstproject organiseren  ‘n Oude Sok genaamd. Ze probeert tevens 

het wereldrecord “langste waslijn met sokken” te verbeteren. Aan het project is een 

goed doel verbonden n.l. om kinderen in armoedesituaties een onvergetelijke dag 

te bezorgen. De beide projecten hebben raakvlakken op het gebied van PR en 

Marketing en naamsbekendheid en vanwege de bijdrage aan het goede doel vanuit 

de sponsoropbrengsten van het project Waskracht. 

Aanvraag ANBI-status 

Eind februari is bij de belastingdienst een aanvraag ingediend om de stichting de  

ANBI-status toe te kennen, met een positief resultaat. 
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Coronacrisis 

In maart 2020 is besloten om de projecten Waskracht en De ouwe Sok een jaar uit 

te stellen. De gevolgen van de crisis, de maatregelen die daarvoor zijn genomen en 

de onzekerheden over de duur zijn zodanig dat bestuur en teamleden  geen andere 

oplossing zien.  

In mei vraagt het bestuur aan de betaalde teamleden of ze op basis van de 

bestaande overeenkomsten het project willen voortzetten in 2021. Van de kant van 

de stichting is dat alleen mogelijk als de eerder toegezegde financieringen ook naar 

2021 doorgeschoven kunnen worden. Een teamlid maakt een voorbehoud maar 

gaat later ook akkoord. 

Alle partners, subsidiegevers en fondsen hebben laten weten bereid te zijn om de 

projecten ook in 2021 te willen steunen met de voor 2020 toegezegde middelen. 

Een tweetal van deze partijen heeft aangegeven hun bijdrage te willen verhogen 

om de extra inzet van de professionele teamleden te vergoeden. 

Herijking Projectplan en Begroting 

In oktober 2020 vindt er een herijking van het projectplan en de begroting plaats. 

De bedoeling is met hernieuwde energie de projecten op te pakken. De focus is 

gericht op voorjaar 2021. 

Vooruitblik 2021 

Waskracht moet zichzelf steeds opnieuw uitvinden rondom de corona – 

maatregelen. Dat gebeurt nog steeds met een rondtrekkende theatervoorstelling 

maar nu in september 2021. In november 2021 worden er nog drie extra 

voorstellingen binnen gegeven. De geplande weekenden in juni worden gebruikt 

voor repetities. In de  vier weekenden in september zal de voorstelling ongeveer 

dertig keer worden gespeeld in alle wijken. 

Zoals het er nu uitziet, wordt er in het weekend van 16 en 17 oktober, dag van de 

armoede, gestreden voor het wereldrecord langste - waslijn – met sokken. Het gaat 

om 100.000 sokken en zoals eerder gezegd is het belangrijk dat er voldoende geld 

wordt opgehaald om kinderen in Helmond die in een armoedesituatie leven een 

fijne dag te geven. 

En in 2021 komt een derde project in beeld: Take Two, route 0492. Het doel van 

het project is de jeugd van de binnenstad bewust maken van de  keuzes die ze op 

jonge leeftijd moeten maken. Keuzes die een grote impact hebben in het verdere 

verloop van hun leven hebben of kunnen hebben. Niet    alleen voor hen maar zeker 

ook voor hun familie en omgeving. Het project gaat een film en optioneel een 

theaterstuk opleveren.  


