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Jaarverslag 2019 

 

Inleiding 

Stichting Cultuur verbindt Helmond werd op 24 juni 2019 opgericht met als doelstelling: 

Culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan onderlinge “verbinding” in Helmond, haar 

wijken en haar inwoners. 

Het onbezoldigde Stichtingsbestuur wordt gevormd door: 

 

Jan van den Heuvel, voorzitter  

Ad Marneffe, penningmeester 

Liliane de Kroon, secretaris  

 

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.  

Dit jaarverslag gaat daarom met name over de activiteiten van de stichting voor (de voorbereiding 

van) het project Waskracht, dat in de zomer van 2020 moet worden uitgevoerd.  

 

 

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 verschillende komaf. 

Wethouder Cathalijne Dortmans sprak naar aanleiding van Xperiment met Anneke Schroder en 

Wim Peters en vroeg of een dergelijk initiatief zou kunnen met volwassenen in Helmond. 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 

Het idee is om de wijken tot leven te laten komen door middel van  een reizende 

theatervoorstelling op bijzondere plekken in de wijken. Iedere wijk heeft een eigen karakter en 

juist dat karakter zal tot uitdrukking worden gebracht in een personage, een personificatie van de 

wijk. Vanuit die personages ontstaat een script wat leidt tot de voorstelling. De bedoeling is om 

podium te bieden aan talent uit onze eigen stad. De productie vindt plaats op aansprekende 

locaties van Helmond. Denk aan Helmond Sport of aan de markthal in Brandevoort. De afsluiting 

vindt plaats op het Speelhuisplein. 
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De activiteiten van de stichting worden projectmatig georganiseerd en gefinancierd. Er zijn naast 

het bestuur twee teams, het organisatieteam en het creatieve team. De teams van Waskracht 

bestaan uit professionals. De samenstelling van de teams is: 

 

Projectleiding: 

Wim Peters                  Algehele projectleiding, lid van creatief- en organisatieteam 

 

Creatief team: 

Anneke Schroder           regisseur 

Robert van den Broek       artistieke begeleiding 

Tahné Kleijn             stadskunstenaar, beeldvorming en campagnevoering. 

Leon van der Zanden      Nederlands cabaretier en presentator. 

 

Organisatieteam: 

Greetje van Beers     Operationele projectleiding 

Cissy van Hoof     acquisitie sponsoren en relatiemanagement 

Bart Cox                  PR, marketing en sociale media. 

Aldi van Lierop             Communicatie 

 

 

Tijdspad 2019 
 

Januari tot en met juli 2019, 

Voorbereidingen van idee naar projectplan. 

 

In april 2019 is er een eerste bijeenkomst geweest van de initiatiefnemers en enthousiaste 

mensen die mee wilden werken aan het project.   

Op 24 juni 2019 is de akte van oprichting van de Stichting Cultuur verbindt Helmond bij de notaris 

gepasseerd. De stichting is ingeschreven in het register van de kamer van Koophandel. Het 

bestuur is onbezoldigd.  

Enkele andere data: 

Op 21 juni 2019 zijn het projectplan Waskracht, de Waskracht sponsorpakketten en het 

Waskracht Beeldmerk en Fotografie aan de diverse teams voorgelegd. 

Op 25 juni is een voorlopige versie van de website www.waskrachthelmond.nl gelanceerd 

 

 

Augustus tot en met December 2019. 

kick off en het rondkrijgen van de  financiering. 

 

Op 6 augustus  2019 is de facebookpagina Waskracht! en Instagram in de lucht gegaan 

11 september vond voor waskracht “De Aftrap” van het project plaats. Toneelspelers, vrijwilligers, 

creatievelingen etc. werden uitgenodigd in de Cacaofabriek waar het unieke theaterproject 

Waskracht! werd voorgesteld. Samen met wethouder Dortmans heeft het waskrachtteam 

uitgelegd waar het project voor staat, wat de plannen zijn en wie daar allemaal voor nodig zijn. 

Leon van der Zanden heeft met enkele spelers laten zien wat Waskracht gaat bieden aan de 

wijken en hoe het eruit komt te zien. Het publiek was zeer lovend. 
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Op 3 oktober is via de website een oproep gedaan voor de audities voor 12 voorstellingen in juni 

en september 2020 in de twaalf wijken van Helmond. De audities in november hebben ongeveer 

20 spelers uit alle wijken van Helmond opgeleverd. Start van de repetities zal in januari 2020 zijn. 

Eind oktober 2019 laat stadskunstenaar Tahné Kleijn weten dat ze in het voorjaar een 

wereldrecordpoging “langste waslijn met sokken” wil wagen. Onder het mom van “Stop je geld in 

een oude sok” zamelt dit project geld in om Helmondse kinderen die onder de armoedegrens 

leven een onvergetelijke dag te bezorgen. 

Op 15 december heeft een belangrijke vergadering plaatsgevonden. Vooraf was bepaald dat op 

die dag de beslissing zou worden genomen om al dan niet met het project door te gaan. 

Doorslaggevend zou de financiële situatie van dat moment zijn. Op die datum bleek dat de 

sponsorgelden voldoende waren om de vaste kosten te dekken. Dat betekende dat er nog geen 

geld  was voor de vergoeding voor de inzet van de al geleverde en de nog te leveren arbeid. Alle 

professionals hebben per persoon aangegeven door te willen gaan met het project en dus het 

risico op geen inkomsten te durven lopen.   

Op 19 december is de webpagina van Waskracht! uitgebreid met de pagina 

Waskrachtversterkers. Voor bedrijven en particulieren die het project Waskracht willen 

ondersteunen, zijn een aantal “versterkerspakketten” samengesteld. 

 

 

Vooruitblik 2020 

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

gerealiseerd. Inmiddels zijn toezeggingen van partners, subsidiegevers en fondsen al opgelopen 

tot ruim € 140.000,00. Het zijn in willekeurige volgorde Lavans, Stichting NKV gebouw, RABO 

coöperatie fonds, Gemeente Helmond, VSB cultuurfonds, Prins Bernard Fonds, 

Ondernemingsfonds Helmond, NH1816, OMO/Jan van Brabant college, Bouwbedrijf v.d. Ven.  

2020 zal in het teken staan van de verdere fondsen- en sponsorwerving, waarbij het risico wordt 

afgedekt door de deelnemende professionals waartoe overeenkomsten met hen zijn gesloten, En 

verder zullen de activiteiten volledig zijn gericht op de uitvoering van het project Waskracht, op 

de samenwerking met de Stadskunstenaar in het project De Oude Sok (wereldrecord langste 

waslijn)  en op de eindverantwoording van die projecten richting subsidiegevers en fondsen. 

Gelet op de betrokkenheid en het enthousiasme van het team en van de vrijwilligers die zich 

inmiddels hebben aangemeld als speler voor de voorstellingen hebben wij alle vertrouwen in het 

succes van de projecten. 

 

 

Helmond 25-02-2020.  

Het bestuur, 

Jan van den Heuvel, voorzitter  

Liliane de Kroon, secretaris  

Ad Marneffe, penningmeester 

 

 


