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Verslag van het bestuur  
 

2018 heeft in het kader van het opstarten van de activiteiten en het besturen van stichting 
InnerCircle gestaan. Dankzij de vele handen hulp binnen Bij Bosshardt en aandacht van de 
vrijwilligers zijn de activiteiten om de stichting een duidelijk profiel te geven in het Almeerse culturele 
landschap duidelijk succesvol.  

Bestuurlijk is er sprake van een start in twee slagen. Stichting InnerCircle is opgestart met 
bestuurders die weliswaar de activiteiten van de stichting van harte ondersteunen, maar niet 
allemaal voldoende tijd hebben om de bestuursactiviteiten ook daadwerkelijk op te pakken. Dat 
zorgt in 2018 voor snelle wisselingen, maar tegelijkertijd ook voor een duidelijk profiel van elke 
bestuurdersrol. Er wordt aan het einde van het jaar een wervingsronde voor nieuwe bestuurders 
gestart en de activiteiten van 2018 worden geevalueerd en vertaald naar een kalender voor 2019.  

De website wordt in een eerste versie gelanceerd, de bestuurdersprofielen worden gepubliceerd en 
de vrijwilligers krijgen een vrijwilligerscontract. De verzekeringen voor bestuurdersaansprakelijkheid 
en vrijwilligersverzekering worden via VMCA geactiveerd. De activiteitenkalender laat een mooie 
spreiding zien in doelgroepen en geografische spreiding door de stad Almere. Het convenant met 
Leger des Heils en Bij Bosshardt Almere wordt getekend en krijgt een concrete invulling in het project 
“Jeugd van Vroeger”. Gemeente Almere kent een wijkbudget van 2000 euro toe voor het project 
“Zingen met gedetineerden” dat weer de basis vormt voor deze “Jeugd van Vroeger”: de oma’s en 
opa’s leren rappen in de bajes. 

Er zijn bestuursvergaderingen geweest op 8 mei, 17 juli en 27 september 2018. Tussentijds zijn er 
diverse werkoverleggen geweest. Het bestuur heeft kennisgenomen van de code governance cultuur 
en de organisatie en communicatie hierop aangepast. In 2019 zal de stichting bestuurlijk opnieuw 
worden ingericht, waarbij van de bestuurders een realistische tijdsinzet voor de stichting wordt 
verwacht. Taken zullen in de loop van 2019 duidelijk worden beschreven. Het uitvoerend team van 
vrijwilligers wijzigt in basis niet, het aantal vrijwilligers en ‘ambulante’ helpers per project groeit wel 
dankzij een vrijwilligers vacature bij VMCA.  
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Projecten 2018  

Herdenkingsconcert Almere 2018 
Door het perspectief van nieuwe Almeerders te belichten in een performance met dichteres Sho’leh 
Rezazadeh wordt het op 4 mei samen herdenken van oorlogsslachtoffers centraal gesteld in een 
Nederlandstalige performance van 15 minuten voor de gelegenheid samengesteld eigen werk.  

Zingen met gedetineerden 
Vrijwilligers wonend in Almere Buiten werken mee aan een muziekproject in de Penitentiaire 
Inrichting in Almere Buiten, verwarrend genoeg “Almere Binnen” genaamd. Er zijn 
vervoersvrijwilligers en muziekvrijwilligers. Op vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur wordt er 
muziek gemaakt. De nadruk ligt op zelf liedjes maken, improvisaties en rap. De inhoud van de 
middagen richt zich op sociale verbinding, samen zingen over dromen, hoop en 
toekomstverwachtingen.  

Het project wordt gefinancierd door Gemeente Almere met EUR 2000. De groep zal eens per 2 
weken in de bajes samenkomen en ook in Bij Bosshardt op de eerste zondag van de maand. De 
intentie is om hieraan gedetineerden die binnenkort de bajes mogen verlaten ook onder begeleiding 
aan te laten deelnemen. Dan komt het bericht dat PI Almere Binnen definitief de deuren zal sluiten 
en de gedetineerden zullen worden overgeplaatst. Het project stopt niet maar wordt geintensiveerd. 

Elke week zijn er bijeenkomsten in de bajes. Gedetineerden naar Bosshardt begeleiden lukt niet 
meer. Tot de laatste gedetineerden zijn overgeplaatst wordt er samen gezongen en gerapt. De groep 
wordt steeds kleiner van 15 gedetineerden naar tot slot 3. Daarna volgt een afscheidsdiner voor alle 
25 vrijwilligers van de dienst geestelijke verzorging gekookt door de vrijwilligers van Bij Bosshardt en 
een gezamenlijk theaterbezoek aan KAF. Dit wordt betaald door de PI.  Er is interesse in PI Lelystad 
en Zaanstad voor voortzetting van de activiteiten. Van het wijkbudget blijft 200 euro over die retour 
zal worden gestort aan Gemeente Almere. 

Jeugd van Vroeger 
De bezoekers van wijkhuiskamer Bij Bosshardt zijn met elkaar eens dat er een echte familie is 
ontstaan, die open staat voor vele bezoekers en vragen. Vanuit Stichting InnerCircle wordt een eerste 
brainstorm gestart voor een gezamenlijk lied om de kern goed te pakken. Wat moet erin, wat is 
typisch Bosshardt. Een bord vol kreten, anekdotes en liefdevolle herinneringen wordt omgezet in een 
stoere rap, die laat zien dat levenslust, positiviteit en humor de groep kenschetsen. Voorbereiding 
voor de voorrondes in Kunsthuis Corrosia in Almere Haven start. Bij de voorronde op 28 juni steelt de 
jeugd het hart van jurylid Mariska van Kolck en voorzitter Frank Wentink sluit zich bij haar aan. Jeugd 
van Vroeger wordt genomineerd voor het landelijke gala op 14 september in AFAS Live. De nominatie 
wordt verzilverd en het optreden met succes afgerond. Media aandacht volgt vanuit Omroep 
Flevoland met meerdere programma’s, lokale media, Strijdkreet Online.  

Over/Zicht – Lokatietheater Groot Wild 
Groot Wild vraagt stichting InnerCircle om een bijdrage aan de lokatietheatervoorstelling Over/Zicht. 
De bijdrage van de stichting bestaat uit het benaderen van een syrisch koor en het schrijven van een 
compositie die door de koorleden en acteurs samen uitgevoerd en gezongen kan worden. De 
voorstellingen op 15 en 16 september 2018 worden bezocht door ruim 300 mensen.  
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Opening Expositie Arezoo Antikchi en Youssef Haghighi  
Zorggroep Valide geeft twee kunstenaars een mogelijkheid tot expositie van werk waarin etniciteit en 
integratie een rol speelt. Stichting InnerCircle levert een bijdrage aan de opening van de expositie op 
5 oktober met poezie van Sho’leh Rezazadeh en muziek van Caroline in’t Veld in Farzi en Nederlandse 
taal. 

 

Convenant met Leger des Heils 2018 
In 2018 wordt een convenant opgesteld met Leger des Heils waarin de afspraken als volgt worden 
gemaakt. Leger des Heils stelt aan Stichting InnerCircle gebruik van de ruimte Bij Bosshardt aan de 
Moskoustraat om niet ter beschikking, ook als actviteiten geen relatie hebben met LdH. Gebruik van 
koffie, thee en water is gratis.  Aangezien er geen brievenbus is op de Moskoustraat heeft Stichting 
InnerCircle een postadres geregistreerd bij de KvK. Stichting InnerCircle geeft een digitale piano van 
zeer goede kwaliteit in bruikleen en verzorgt relevante muziek tijdens bijeenkomsten in het 
gebouw.Partijen spreken af het convenant ieder jaar te hernieuwen.  

In 2019 zal het convenant niet alleen worden hernieuwd met dezelfde afspraken als in 2018 maar 
ook worden uitgebreid met een financieringsaanvraag bij Oranjefonds door Bij Bosshardt om de 
culturele samenwerking nog meer basis in de jaarkalender te kunnen geven.  

 

Vooruitzichten 2019 
In 2019 zal stichting InnerCircle met een grotendeels vernieuwd bestuur, zich inzetten voor integratie 
van kwetsbare groepen middels kunst en muziek met meer kunstenaars dan in 2018. Het opstarten 
van een stichting vraagt veel aandacht en tijd, en vrijwilligerswerk is een kunst op zich. Er is zeker 
belangstelling van jonge kunstenaars uit de stad en in 2019 zal het werk van de stichting dan ook 
ontplooien en uitwaaieren.  

Duidelijk is dat vredesweek een belangrijke rol zal spelen: stichting innercircle heeft de rol van 
ambassade van vrede voor Almere overgenomen van Rituals to roots. Er zal een multiculturele 
bijdrage van Stichting InnerCircle zijn aan Walk of Peace Almere tijdens de landelijke start van 
vredesweek.  

Ook is duidelijk dat media een belangrijke rol zullen spelen: Omroep Flevoland heeft een aanvraag 
gedaan om een tv-programma te maken over cultuur in Almere Buiten in 4 of 5 delen. Hierbij moet 
de vraag hoe de snelle groei van dit stadsdeel invloed heeft gehad op de bewoners en hun gevoelens 
over de stad. Het programma zal etnische feesten in beeld brengen. Verder bereid de stichting een 
eigen muziek/theater productie voor in Flevoland waarin diversiteit op innovatieve wijze een plaats 
zal krijgen.  
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Toelichting op de jaarrekening 

De aanvangsdonatie – Voordekunst door de Caroline in’t Veld en band 
Caroline in’t Veld en haar band crowdfunden het album In Vertrouwen en maken duidelijk dat ze de 
productie willen gebruiken als lesmateriaal voor kwetsbare groepen. In de bajes heeft niemand 
internet, wel een cd-speler. De actie haalt meer geld op dan nodig is voor het produceren van de cd. 
De band vraagt om oprichting van de stichting, laat al het geld van Voordekunst naar de 
gloedjenieuwe bankrekening van de stichting storten en haalt alleen het werkelijk benodigde bedrag 
voor de productie er weer uit. Stichting InnerCircle krijgt zo een startkapitaal van 677.07 

Deurwaarderondemand 
Bij de notaris wordt oprichting van de stichting geschonken door MooiZoGoedZo. Onduidelijk is of de 
KvK inschrijving hier wel of niet bij hoort. Caroline probeert het uit te zoeken maar ondervindt 
moeite: de consulent van MooiZoGoedZo waar het antwoord vandaan moet komen is langdurig 
afwezig. KvK besteedt de factuur uit, maar de deurwaarder stuurt de post naar de Moskoustraat 
zonder brievenbus. Het poststuk gaat zwerven. Bij ontvangst betaalt de stichting de deurwaarder 
direct. Geen idee of het wel of niet vergoed had moeten worden, maar in ieder geval is de rekening 
voldaan.  

Donaties 
Grandcafe Genieten in Amsterdam stort 50 euro van het publiek uit het potje “goede doel van de 
dag”. IT detacheerder Squerist doneert 150 euro voor een nieuw pianopedaal, zodat het samen 
zingen ook weer goed door piano spelende bezoekers begeleid kan worden.  

Wijkbudget Project Zingen met Gedetineerden 
Project zingen met gedetineerden ontvangt 2000 euro wijkbudget. De drie meest betrokken 
vrijwilligers ontvangen 75 euro vrijwilligersvergoeding per maand. Tijdens het project wordt duidelijk 
dat PI Almere zal sluiten per 31-12. De Stichting stelt voor het project te staken, maar de bajes besluit 
andersom: het project wordt geintensiveerd. Eenmaal per week, en bij relevante zondagen zelfs 2 
maal per week wordt er samen over de sluiting, overplaatsingen, groep/individuele gevoelens gerapt, 
gezongen en geimproviseerd. De vrijwilligersvergoedingen worden eveneens verdubbeld. 
Bijeenkomsten gaan door tot de laatste 3 gedetineerden zijn overgeplaatst. Een afscheid van alle 
vrijwilligers die soms meer dan 15 jaar trouw hun taken in de bajes deden volgt in Bij Bosshardt, waar 
de kookvrijwilligers een 7-gangen maaltijd voorzetten aan de bajes-vrijwilligers. Het is een warme, 
hechte maar bedrukte sfeer die avond. Gezamenlijk bezoeken alle vrijwilligers de show van band in’t 
Veld in KAF. Kosten van slotmaaltijd en theaterbezoek worden door de PI Almere betaald. Er blijft 
200 euro wijkbudget over. Dit wordt geretourneerd aan de gemeente.  

Over/Zicht – Groot Wild 
Een syrisch zangkoor in de openlucht versterken is technisch ingewikkelder dan een 
standaardbandje. Stichting InnerCircle ondersteunt de optimale weergave van het St. Georgekoor 
door de geluidstechniek en technicus te betalen voor de 3 gezamenlijk te brengen composities in de 
productie. Groot Wild heeft buiten de eigen begroting de aanzienlijke extra reiskosten voor de leden 
van het koor gefinancierd. We kijken terug op een uitstekend verlopen samenwerking.  
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Jaarrekening 
2018 
 

 
 
 

Begin 
balans      

        

 Bank  
 € 
677.07   Kapitaal   € 677.07    

        
        
        

 
                       Eind 
balans       

        

 Bank 
 € 
369.25   Kapitaal  € 303.05    

 Vorderingen 
 € 
150.00   

T.b. 
Bankkoste
n  €   16.20    

     Gemeente  € 200.00    

  
 € 
519.25     € 519.25    

        

  
Winst/Verlie
s       

        
 Omzet   € 2,000.00      

 Kosten vrijwilligers 
 € 
1,800.00       

 Bijdrage geleend 
 € 
211.75       

 Deurwaarder 
 € 
171.40       

 Bankkosten 
 € 
190.87        

    € 2,374.02      
        

 Resultaat  
 €    374.02  
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HANDTEKENINGEN BESTUURDERS 

 

Voor goedkeuring in vergadering, datum 24 juli 2019, Almere/Doorn:  

Voorzitter:  Dhr. G. Poot 

 

Penningmeester: Mevr. K.G. van Rijn 

 

Secretaris: Dhr. A. Van Dijk 

 

Lid: Mevr. J.T.H. Fransen- van Galen  
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