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Jaarverslag 2021 
 

Activiteiten in 2021 

Nadat de activiteiten in 2020 mede door corona op een laag pitje stonden pakte STIMAGT in 2021 de 
draad weer op met de voorbereidingen voor een nieuwe muziektheaterproductie onder de werktitel 
‘Zwart op Wit’. Daarvoor is veelvuldig overleg gepleegd met componist en schrijver Theo Hoek en 
regisseur Joos van Dooremalen,  de initiatiefnemers van dit plan. 

Het thema van deze nieuwe productie is depressiviteit, een onderwerp dat mede door de coronacrisis 
volop in de belangstelling staat. Mede-initiatiefnemer Theo Hoek is ervaringsdeskundige op dit gebied en 
mede dankzij zijn creativiteit het gebied van muziek en schrijven heeft hij om leren gaan met zijn 
depressies. Het thema leent zich voor samenwerking met instellingen die mensen met depressiviteit 
begeleiden. Enerzijds om deze ervaringsdeskundigen te betrekken in het maakproces en anderzijds om 
deze instellingen te betrekken in de marketing en communicatie van deze nieuwe 
muziektheaterproductie. 

Er zijn in 2021 contacten gelegd met de zorginstellingen Pro Persona (Gelderland), RIBW Nijmegen en 
Rivierenland en De Kentering (Nijmegen). Deze instellingen hebben steun aan dit nieuwe project van 
STIMAGT toegezegd. Met deze instellingen is overlegd over de mogelijkheden om een randprogramma bij 
de muziektheatervoorstelling te realiseren. Daarbij is medewerking toegezegd door b.v. het beschikbaar 
stellen van faciliteiten, de medewerking van deskundigen en de inzet van ervaren gespreksleiders. 

Medio 2021 is gestart met de uitwerking van het project ‘Zwart op Wit’ in een projectplan, een marketing- 
& communicatieplan en begroting met financieringsplan. In september 2021 is gestart met de 
fondswerving die in maart 2022 afgerond zal worden. In 2021 zijn al enkele particuliere donaties en 
subsidietoezeggingen ontvangen zodat het bestuur er het volste vertrouwen in heeft dat het project in 
het najaar van 2022 uitgevoerd kan worden. 

 

De stichting als organisatie 

De reguliere exploitatiekosten van de stichting zijn bescheiden omdat de stichting geen personeel en geen 
kantoor heeft. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op pro-deo basis. De vaste 
stichtingskosten werden de afgelopen jaren gefinancierd door de bijdrage van een hoofdsponsor die zich 
heeft vastgelegd om vijf jaar lang € 8.000,-,- te schenken. In 2021 was de laatste schenking binnen deze 
overeenkomst. 

De stichting heeft inmiddels een status als culturele ANBI verworden. Deze status brengt met zich mee 
dat de stichting over een website dient te beschikken waarop de activiteiten, een recente jaarrekening 
met jaarverslag en de samenstelling van het bestuur worden vermeld. De website www.stimagt.nl is 
daarvoor in het leven geroepen. Deze website zal in 2022 worden vernieuwd en beter worden afgestemd 
op de communicatie en fondswerving voor het project ‘Zwart op Wit’. 
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Bestuur van STIMAGT in 2021 

De samenstelling van het bestuur is in de loop van 2021 gewijzigd. Het bestuur werd tot 1 november 
2021 gevormd door: 
- Mark Mathijssen, voorzitter 
- René Meeuws, secretaris 
- Henk Westerveen, penningmeester 
 
Sinds 1 november 2021 is de bestuurssamenstelling als volgt: 
- Marja Weijers, voorzitter 
- René Meeuws, secretaris 
- Gerard Mangnus, penningmeester 
- Hans van den Hombergh, bestuurslid 

Toepassing gedragscodes in de culturele sector        Het bestuur onderschrijft de Code Fair Practice, de 
gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie,  de Code Cultural 
Governance en de Code Culturele Diversiteit. 

 

Financieel verslag 2021 

Balans per 31-12-2021 
Activa: 31-12-2020: 31-12-2021: 
Liquide middelen €                 5.254,94 €           22.867,03 
Nog te ontvangen / Debiteuren €                       -- €                292,53 
TOTAAL ACTIVA:  €                 5.254,94 €           23.159,56           
 

Passiva: 31-12-2020: 31-12-2021: 
Eigen vermogen:   
Algemene reserve €                 1.754,94 €             9.409,56         
Lening  €                 3.500,00 €                     -- 
Voorziening Zwart op Wit  €            13.750,00 
TOTAAL PASSIVA: €                 5.254,94 €            23.159,56 

 
Staat van baten en lasten 2021 
Lasten:  
Vaste stichtingskosten STIMAGT €                 354,38 
Kosten fondswerving €              1.250,00  
Dotatie Voorziening Zwart op Wit €            13.750,00 
Resultaat 2021 €              7.654,62 
TOTAAL LASTEN: €            23.000,00 
  

Baten:  
Schenkingen aan STIMAGT €             8.000,00 
Schenkingen tbv Zwart op Wit €           15.000,00 
TOTAAL INKOMSTEN: €           23.000,00   
 


