
Jaarverslag Stichting Imdesto Foundation 2013-2014: 

Op 24 september 2013 is de Imdesto Foundation opgericht. 

 De Stichting heeft tot doel om projecten te ondersteunen op het gebied van cultuur en educatie, 

met name in de regio Amsterdam. 

Tijdens de openingsvergadering op 7 oktober heeft het bestuur, bestaande uit Marjan Stoop (vz), 

Ronald Pieters en Peter Fonkert, een concept beleidsplan opgesteld en besloten om een Ambi status 

aan te vragen. 

De vz. heeft in de maanden december en januari gesprekken gevoerd met oa: 

 Erica Baud, voorzitter van Art Culture Education te Amsterdam.  Mevr. Baud heeft de rol  van 

het Bernard Cultuur Fonds toegelicht en verder de aandacht gevestigd op projecten als 

Hortus Festival, Circus Elleboog, Bijlmer Parktheater, Leerorkest Stichting Zuid Oost. 

  AnneMieke Sprenger, vicevoorzitter van Fonds Bijzondere Noden Amsterdam. Mevr. 

Sprenger gaf het advies om contact op te nemen met de Maatschappij tot Nut van het 

Algemeen, een vermogensfonds opgericht in Amsterdam eind 18e eeuw. 

 Greetje Spruyt, secretaris  Maatschappij tot Nut van ´t Algemeen. Mevr. Spruyt heeft enkele 

waardevolle adviezen gegeven tijdens van de werkwijze van een Goede Doelen Stichting en 

daarnaast heeft zij de aandacht gevestigd op projecten als het Noorderkerk koor, Stichting 

Handtheater (voor doven), Linnausproject  Artis, De Blauwe Olifant en het project Klassiek 

rondom de klas( in Amsterdam Oost) 

Op 7 februari hebben voorzitter en secretaris het logo besproken en de opzet van een website. 

Besloten is om deze opdracht uit te besteden aan een professional. 

In augustus werd een bezoek gebracht aan de Kunstwerkplaats/ Cordaan, die volwassen mensen met 

een verstandelijke beperking de mogelijkheid biedt om zich onder professionele begeleiding te 

ontwikkelen als kunstenaar. Dit centrum wordt bedreigd door bezuinigingsmaatregelen van de 

gemeente. 

Op 5 september is een kunstwerk aangeschaft van de Kunstwerkplaats/Cordaan. Het kunstwerk is 

aan de stichting Kunstwerkplaats teruggegeven met het verzoek om het kunstwerk uit te lenen, 

opdat er meer aandacht gevraagd kan worden voor deze organisatie. 

Op 24 september is de Ambi status verkregen. 

In oktober  en november zijn informele gespreken gevoerd over te financieren projecten in het jaar 

2015, waaronder een bijdrage aan de stichting Stibig en een co-financiering , samen met het 

Amsterdams Fonds voor Kultuur, van het toneelstuk Oud en Wit, met actrice Anne Marie Prins.  

In december is er een informatief gesprek geweest met Alou v.d. Roemer van de Stichting R.C. 

Maagdenhuis, met als thema “hoe beoordeel je een project en hoe ondersteun je projecten samen 

met andere fondsen”. 

Verder heeft de voorzitter deelgenomen aan een  bijeenkomst “De kunst van het geven”, 

georganiseerd door het Prins Bernard Cultuurfonds. 



Balans 2014. 

Inkomsten:  

Op 5 september heeft M. Stoop een donatie van 500 euro gedaan voor aanschaf kunstwerk Cordaan. 

Op 30 december 2014 heeft de Stichting Imdesto een periode schenking ontvangen van 10.000 euro 

van  M. Stoop. 

Uitgaven:  

Op 5 september heeft de Stichting een schilderij van de Kunstwerkplaats/Cordaan aangeschaft. 


