Jaarverslag 2020

1

Inhoudsopgave
Verslag van het bestuur....................................................................................................................... 3
Projecten 2020 .................................................................................................................................... 4
Project Dirk wordt in Rap en Roer! ................................................................................................. 4
Internationale dag van Samenleven in Vrede – 16 mei .................................................................. 4
Universiteit van Almere ................................................................................................................... 5
Walk of Peace 2020 ......................................................................................................................... 5
Corona-activiteiten .......................................................................................................................... 5
Bevrijdingsfestival online 2020........................................................................................................ 5
Rabo Club Support 2020 .................................................................................................................. 5
Zingen in Bij Bosshardt .................................................................................................................... 5
Balans – Winst verliesrekening............................................................................................................ 6

2

Verslag van het bestuur
In 2020 is Stichting InnerCircle hard geraakt door de coronacrisis. Op alle lopende projecten is
vertraging of uitstel. Tegelijkertijd zijn er nieuwe typische coronaprojecten gestart die passen bij de
opdracht van de stichting om kwetsbare mensen te bereiken met kunst en cultuur. Het bestuur heeft
de fysieke bijeenkomsten omgezet naar online bijeenkomsten en is buiten de 4 statutaire
vergaderingen om regelmatig bijeen gekomen om te reageren op de steeds wijzigende covidmaatregelen. De samenwerking is goed. De statutaire vergaderingen zijn geweest op 26 februari, 8
juli, 12 augustus en 7 december 2020.
Voorzitter Asjen van Dijk neemt tijdens de coronacrisis afscheid van de stichting. De toegenomen
hoeveelheid bestuurswerk vraagt meer van zijn tijd en energie dan hij kan leveren. Laura
Bouwmeester volgt hem op als voorzitter in augustus 2020. In oktober 2020 treedt Engelke
Degenhardt aan als 4e bestuurslid. Jean-Pierre Biemond laat weten in 2021 vervangen te willen
worden: in zijn dagelijkse werk als apotheker voor Zorggroep Almere is de werkdruk sinds covid
enorm toegenomen.
De samenwerking met Bij Bosshardt en Leger des Heils is ongewijzigd. Op 12 april, een maand na het
ingaan van de eerste lockdown, kan Stichting InnerCircle al voortborduren op de tuinbezoeken die
het team van Bij Bosshardt brengt aan mensen in quarantaine. Tuinoptredens tot in oktober zijn het
gevolg. De stichting verzorgt met muziek in de tuin vooral een pleister op de wond die de
eenzaamheid slaat bij ouderen. Drie maanden lang spelen 9 performers in 5 Almeerse wijken op
regelmatige basis muziek.
De ruimte in Bij Bosshardt huiskamer van de wijk, in Almere Buiten is gesloten tijdens de lockdown.
In mei is de situatie in Zorgcentrum Buitenhaeghe zo ernstig dat medewerkers van de stichting
volledig van het terrein geweerd worden en verpleegkundigen vanuit het leger de zorg voor
stervende bewoners ondersteunen. Van de 31 doden in Almere de eerste coronapiek sterven er 15 in
Buitenhaeghe. In deze periode komt het bestuur alleen online bijeen. Alle materialen van de stichting
zijn weggehaald uit de Bij Bosshardt ruimte zover het nog kon, en wat er nog staat moet wachten.
In deze periode wil het projectteam van Walk of Peace toch fysiek bijeenkomen in de ruimte van Bij
Bosshardt en hierbij gebruik maken van de vrijstelling voor (voorbereiding van) kerkdiensten. Het
bestuur grijpt hard in. Het projectteam komt uiteindelijk bijeen in de buitenlucht van het Luierpark in
Almere Buiten met tuinstoelen op 1.5 meter afstand. Walk of Peace wordt afgelast en alleen een
ceremonie in het Luierpark en speciale programmering van de carillons blijven over. Het bestuur
komt in een aparte vergadering bijeen en besluit tot een directere aansturing van de projectgroep.
Laura Bouwmeester neemt de leiding over het project van Asjen van Dijk over en is hierna bij elke
werkgroepvergadering persoonlijk aanwezig.
Het bestuur volgt project In Rap en Roer met bezorgdheid omdat de steeds wisselende regelgeving
de uitvoering enorm belemmert en vertraagt. Het productieteam en initiator Caroline in’t Veld
houden het bestuur van alle ontwikkelingen goed op de hoogte. Het bestuur informeert de financiers
over de vertraging en vraagt uitstel aan waar nodig. Ook verlengt het bestuur het boekjaar 2020 tot
30 juni 2021.
In de tweede lockdown wordt het belang van de corona-activiteiten nog zichtbaarder en dus breidt
het project zich uit. Om verbinding met Curacao te behouden maakt een team vrijwilligers vlogs
vanuit Curacao voor Almeerders. De filmpjes worden uitstekend bekeken op facebookgroepen en
vele Almeerse organisaties dragen bij aan een serie grotere vlogs. Avanti Almere besteed aandacht
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aan de coronaconcerten die de stichting organiseert. Omroep Almere maakt wekelijks een
radioprogramma voor een door mensen in isolatie met financiering van de stichting. Ook dit wordt
voortgezet na de eerste periode van drie maanden, omdat er duidelijk een behoefte bij publiek mee
wordt bereikt. Omroep Flevoland maakt in juli een programma van 30 minuten met Caroline in’t Veld
waarin het werk van de stichting wordt gepresenteerd als goed voorbeeld ter inspiratie voor andere
organisaties in de provincie.
Doordat mensen niet bijeen kunnen komen wordt project Universiteit van Almere stilgelegd. De
vrijwilligers eromheen stoppen. Het blijkt lastig om weer op te starten daarna: elke planning moet
opnieuw worden bijgesteld en het Buitenhuis, de locatie waar het project moet starten, blijft ook in
de periode tussen 2 lockdowns gesloten. Het bestuur vraagt uitstel aan voor het project. Het vind in
2020 niet meer plaats.
Secretaresse van het bestuur Joke neemt afscheid in december omdat ze met haar man een AirBnB
in Zwitserland gaat starten. Ze laat een vrijwel onvervangbare vrijwilligers vacature na. Ze blijft
bijzonder enthousiast over de stichting en zorgt als afscheid voor een financiële bijdrage via haar
werkgever.
Vrijwilligers die niet kunnen bijdragen aan de coronaprojecten staan op non-actief. We verliezen
daardoor 4 vaste medewerkers. Soms kan een vrijwilligersfunctie tijdelijk anders ingevuld worden:
Evi Zimmer helpt mee met de sterk toegenomen vraag om voedselhulp vanuit Bij Bosshardt en
ondersteunt coördinator Lia de Graaf in de administratie van deze activiteiten. Soms lukt het niet om
mensen te behouden: financieel administratief vrijwilliger Rosa heeft geen beschikking over goede
online verbindingen en stopt na verhuizing naar Heerhugowaard.
De contracten en bijbehorende verklaringen blijven ongewijzigd. Met de vrijwilligers en
medewerkers van project Rap en Roer zijn functioneringsgesprekken gehouden door Caroline in’t
Veld, met de vrijwilligers van Walk of Peace door Laura Bouwmeester. Voor het coronaproject zijn
gesprekken gedaan door Lia de Graaf. Eind 2020 zijn er 25 vrijwilligers en 2 vrijwilligerscoördinatoren
voor de projecten actief.
In 2020 heeft de stichting een ANBI status verkregen voor de activiteiten. In 2020 is de stichting door
de extra coronawerkzaamheden niet geslaagd in het realiseren van een huishoudelijk reglement.
Engelke Degenhart betrekt een nieuwe accountant voor de cijfers.

Projecten 2020
Project Dirk wordt in Rap en Roer!
Het urban muziektheaterproject dat kwetsbare mensen met een achterstand in de samenleving met
coaching een podium biedt. Het project gaat door diepe dalen maar overleeft de coronacrisis dankzij
de inzet van het productieteam en extra financiële injecties van financiers en de band van Caroline.
Als zij haar vinger breekt door een ongeval keert de productieverzekering een bedrag uit waardoor
de verliezen beperkt blijven.

Internationale dag van Samenleven in Vrede – 16 mei
In samenwerking met Alaeddine Touhami van Huis van Vrede verzorgt Caroline namens stichting
InnerCircle een talkshow voor de hele stad. Samenkomen is nog niet mogelijk door de lockdown,
maar het programma dat wordt uitgezonden op YouTube verbindt sprekers van vele partijen. Samen
benadrukken ze het belang van inclusief samenleven, ook als quarantaines het onderlinge contact
bemoeilijken. Laura Bouwmeester zet in dit programma Stichting InnerCircle duidelijk op de kaart.
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Universiteit van Almere
Het project dat bedacht is door Laura Bouwmeester was voor de eerste lezing met excursie volledig
klaar voor uitvoering, maar werd door de lockdowns onmogelijk. Het Buitenhuis bleef ook tussen de
1e en 2e lockdown dicht voor activiteiten en in het najaar stopte werkgroepcoordinator Heidi
Klaassen vanwege een nieuwe baan. Er wordt nog gezocht naar de oplossing.

Walk of Peace 2020
De Walk of Peace 2020 wordt in nauw overleg met Gemeente Almere afgelast. De werkgroep heeft
moeite met dit bestuursbesluit. Uiteindelijk wordt op 19 september 2020 een korte ceremonie in het
Luierpark gehouden om de overdracht van de organisatie van Leger des Heils naar Stichting
InnerCircle te omlijsten. Wethouder Froukje de Jonge is hierbij aanwezig en onthult door stichting
InnerCircle gefinancierd kunstwerk van door wandelaars beschreven steentjes tijdens Walk of Peace
2019.

Corona-activiteiten
Tuinconcerten worden van april tot oktober gespeeld bij 4 locaties van/bij Leger des Heils in Almere
Buiten (Buitenhaeghe, Parkhaeghe, Pallas en Damares) en Zorggroep Almere (Toonlader/Castro
Valva). De eerste zondag van de maand wordt vervangen door raamconcerten met een attentie aan
de deur voor vaste bezoekers. Vrijwilligers van Bij Bosshardt knutselen kaarten en coördinator Lia de
Graaf zorgt o.a. met vrijwilligers van Stichting InnerCircle dat deze worden bezorgd bij de
allereenzaamsten in de wijk. Omroep Almere maakt wekelijks een programma van een uur waarin
zorgmedewerkers samen met mensen in isolatie een spreekbuis vinden. Dit programma wordt ook in
2021 voortgezet voor en door mensen in isolatie. Vrijwilliger Cindica Rouse verzorgt op regelmatige
basis vlogs vanuit Curacao waarbij antilliaanse Almeerders beelden zien van thuis die op TV niet
verschijnen. De lockdowns in Curacao lopen niet gelijk aan die in Nederland. De crisis heeft er
economisch grote gevolgen. Stichting InnerCircle steunt het gezin Rouse met een
vrijwilligersvergoeding. De coronavlogs van de 1e lockdown worden niet herhaald in de 2e lockdown,
er is geen behoefte meer aan. Wel zet stichting InnerCircle vrijwilligers in bij de toegenomen vraag
om hulp bij de voedselpakketverstrekking op dinsdag vanuit Bij Bosshardt en sticting Wensjes in
Almere Buiten.

Bevrijdingsfestival online 2020
Cultuurmedewerkers kunnen nauwelijks hun vak uitoefenen. Vrijwilligers van stichting InnerCircle
helpen mee aan het opzetten en realiseren van de eerste online versie van het muzikale
Bevrijdingsfestival vanuit Bivak Almere Haven. 3000 mensen kijken. Er wordt materiaal uitgeleend
aan de Bivak en mondkapjes en antibacteriele gel ter beschikking gesteld via Bij Bosshardt. Avanti
Almere maakt opnames van de werkzaamheden voor de stichting op deze dag en zendt dit uit in de
serie Bij ons in Almere.

Rabo Club Support 2020
Dankzij Rabo Club Support kan de podcast Hallo Almere weer een paar maanden doorgaan. Het team
van Omroep Almere heeft het programma inmiddels tot radioprogramma in de vaste programmering
gemaakt en de podcast is de terugluistermodus. Het programma dat in Lockdown 1 startte als
verbinder voor en door mensen in isolatie wegens corona, is inmiddels breder van opzet en richt zich
op bestrijden van eenzaamheid. De opbrengst van de clubsupportactie is EUR 219,37

Zingen in Bij Bosshardt
Op de eerste zondag van de maand wordt er gezongen in Bij Bosshardt sinds 2017. Toen Stichting
InnerCircle werd opgericht was “zing Nederlands met me’ een hype in Amsterdam. Dat moest ook in
Almere zo vond men. En onder leiding van Cora Spaans en Petra Dirkmaat begon in Almere Buiten
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een groep in de cultuurkeet tegenover Buitenhaeghe. Lia de Graaf bood de thee aan na afloop in Bij
Bosshardt, toen nog gevestigd in het woonzorgcentrum. De stichting werd opgericht en Zing
Nederlands met me werd het eerste project.
Een jaar later ging Zing Nederlands met me naar het KAF waar het binnen een jaar weer uit de
programmering verdween. Ook daar zong men Nederlands op de 1e zondag van de maand, maar ook
de Zingen met Caroline bleef. Elke keer vinden Lia en Caroline weer een nieuwe manier om de
traditie erin te houden, zelfs tijdens lockdowns werd bij vaste bezoekers voor de deur gezongen. Op
de eerste zondag van de maand galmen de hollandse hits door de Bosshardt. De teksten staan in
door enthousiaste vrijwilligers verzorgde tekstmappen met meer dan 100 krakers die iedereen kent.
Er wordt altijd gegeten en gedronken, want de dag wordt goed bezocht door mensen die
eenzaamheid ermee verdrijven. Dat wordt verzorgd door het kookteam van de Bosshardt. Ook voor
komend jaar blijft de traditie van maandelijks zingen bestaan, dan vieren we het eerste lustrum van
dit echte wijkproject. Hopelijk is de tijd ons gunstig gezind en kunnen we er bij die lustrumeditie ook
echt een goed bezocht feestje van maken.

Balans – Winst verliesrekening
De jaarcijfers zijn gecontroleerd met de boekstukken. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.
Vanuit de band Int Veld zijn diverse donaties gedaan om In Rap en Roer overeind te houden. Het
getuigt van grote betrokkenheid dat de productie met meer dan een jaar uitloop zo’n succesvol einde
heeft gekregen. Een woord van dank aan Johan Fransen Joost van den Akker en Caroline in’t Veld.
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HANDTEKENINGEN BESTUURDERS
Voor goedkeuring in vergadering, datum 23 september 2021, Almere :
Voorzitter: Mevr L Bouwmeester

Penningmeester: Dhr J Elsinga

Secretaris: Dhr. E Degenhart
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