Jaarverslag 2021

De Slingerbeurs Almelo werd in 2021 digitaal verder gezet
Ook in 2021 kon De Slingerbeurs in het ROC gebouw aan de Wierdensestraat
geen doorgang krijgen. Vandaar dat in 2021 het digitale traject van 2020
werd voortgezet. Dit betekende dat het Slingerteam Almelo
hulpbehoevende Almelose Stichtingen aan het Almelose bedrijfsleven
koppelde, waarbij er geen matchmoment op De Slingerbeurs.
In het kader van maatschappelijk ondernemen hebben bedrijven ook in deze
lockdown periode zich ingezet voor mooie initiatieven in de Almelose
samenleving. Via de website:
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konden vragen of middelen worden ingediend. Doordat de welwillendheid
groot was maar “de Coronaproof mogelijkheden” het soms niet toelieten,
zijn sommige afspraken op de langere termijn geschoven. Dit heeft het
bestuur doen besluiten om daadwerkelijke uitgevoerde matches in 2021 niet
in marktwaarde uit te drukken.
Door afspraken op afstand heeft de notaris in 2021 geen waarde oordeel aan
gemaakte afspraken gekoppeld. Dit omdat de coronamaatregelingen in
2021 strenger werden dan in 2020.

Werkzaamheden werden Coronaproof uitgevoerd
Het bestuur van De digitale Slingerbeurs Almelo gaf in 2021 uitsluitend de prioriteit aan uitvoering in alle facetten
die volledig Corona-Proof kunnen worden uitgevoerd.
Denk hierbij aan de donatie van:
Ÿ Middelen/ Materialen /Goederen.
Ÿ En uitsluitend in wederzijds overleg het uitvoeren van werkzaamheden die volledig Corona-Proof kunnen
plaatsvinden.

De spelregels werden als volgt aan betrokken partijen kenbaar gemaakt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zowel vragers als aanbieders kunnen hun vraag/ aanbod mailen naar info@deslingeralmelo.nl
Vragers worden door het Slingerteam op het digitale beursplatform www.slingerbeursalmelo.nl vermeld.
Het aanbod in dienst / goederen of materialen wordt tevens op deze website vermeld.
Vragers kunnen zelf tussen het aanbod zoeken, waarna zij aan De Slinger Almelo zullen vragen om contact
op te nemen met de desbetreﬀende aanbieder van deze dienst/ goederen of materialen.
De aanbieder kan ingaan op de vraag of het Slingerteam laten weten dat dit niet de juiste match is. Dit
koppelt het Slingerteam aan de vrager terug.
Bij een juiste match licht het Slingerteam de vrager in en verstrekt het team de gegevens van de aanbieder,
zodat er rechtstreeks contact opgenomen kan worden.
Het Slingerteam verzorgt de follow-up van de matches.
Vrager en / of aanbieder geven via info@deslingeralmelo.nl door wanneer de match zal plaatsvinden.
Indien mogelijk is een lid van het Slingerteam op deze match-dag aanwezig om een mooie foto te maken
en een stuk te schrijven voor zowel social-media als de pers.

Enthousiaste vrijwilligers en een actief bestuur
Het zijn de enthousiaste vrijwilligers die (samen met hun professionele projectleider) de Slinger Almelo mogelijk
maken. Zij worden daarbij actief ondersteund door een ambitieus bestuur. Buiten de jaarlijkse Slingerbeurs om
bestaat de mogelijkheid om gedurende het hele jaar maatschappelijke projecten aan te melden. De vrijwillige
medewerkers en soms ook een aantal bestuurders of partners, zoeken dan één of meerdere passende bedrijven
om tot een geschikte match te komen. Daarnaast worden gedurende het gehele jaar de op de Slingerbeurs en
daarbuiten gemaakte matches gevolgd. Ook gedurende deze digitale editie.

Werkzaamheden werden Coronaproof uitgevoerd
Hoewel het meeste werk verricht wordt op vrijwillige basis, maakt De Slinger ook kosten. Jaarlijks is ongeveer
20.000 euro nodig. Onze Funding en Supporting Partners (voor een overzicht zie elders in dit jaarverslag) en
bijzondere bijdragen van bijvoorbeeld het ROC van Twente (de beursaccommodatie) en Ontplooij (huisvesting
Slingerkantoor) stellen ons in staat ook dit jaar ons 'Slingerwerk' af te leveren. Wij zijn er dankbaar voor en trots op
dat in Almelo veel 'warme' bedrijven en organisaties bereid zijn om ons van dienst te zijn als wij daarom voor
derden vragen. Dankzij deze partners zijn wij in staat om hulp te bieden aan de maatschappelijke organisaties die
iets goeds doen voor Almelo. Hartelijk dank Funding en Supporting Partners!

Funding partners

communicatieprofessionals

De Funding partners worden gezien als hoofdsponsoren en doneren jaarlijks een bijdrage en/of
leveren ondersteuning in de vorm van faciliteiten.
Een contract wordt in overleg aangegaan voor drie
jaar ter waarborging van de continuïteit.

Supporting partners

De Slinger Almelo: Help ons helpen!
Het bestuur is verheugd dat in 2021 met een aantal
vertrouwde Funding en Supporting partners de
samenwerking is verlengt. Voor de komende periode
geldt echter dat ongeveer de helft van onze jaarlijkse
exploitatie geﬁnancierd zal moeten worden door het
vinden en binden van nieuwe partners. Met andere
woorden: “De Slinger Almelo kan niet bestaan zonder
gedegen Funding- en Supporting partners.”

De Supporting partners doneren in overleg jaarlijks
een bijdrage en/of leveren ondersteuning in de
vorm van faciliteiten.
Vormen van ondersteuning kunnen zijn: beschikbaar
stellen van vergaderruimte, vervoer en materialen,
publicaties, drukwerk, ICT ondersteuning enzovoort.

Organisatie 2020
Vrijwilligers
Eva Roos
Eric Fischer
Wouter Bos

administratief medewerker
website, fotograﬁe
website, graﬁsche ondersteuning

Projectleider
Projectleider:

Juliette Vrijhoeven

Comité van aanbeveling
Arjen Gerritsen
burgemeester Almelo
Karin Wigger
Deurwaarder Wigger van het Laar
Guido Eggermont
Eggermont Consultancy
Theo van Rijmenam
Interim Directeur
Bestuur
Bestuurslid:
Bertine Waanders, Rabobank Noord Twente
Bestuurslid:
Christa ten Hove, Avedan
Bestuurslid:
John Braker, Ontplooij
Bestuurslid:
Joost Thiemersma, Woon & Slaap
Bestuurslid:
Marjolein Lucassen, ter Braak & Willems
Penningmeester:
Carolien Peper, Centrum Advocaten
Secretaris:
Egbert Willems, ter Braak & Willems Notarissen
Voorzitter :
Han Zomer, ROC van Twente

De Slinger Almelo:
Staat voor maatschappelijke betrokkenheid
Wat doet De Slinger Almelo?
Met inzet van het bedrijfsleven helpt De Slinger Almelo bij het realiseren van
projecten en initiatieven van maatschappelijke organisaties . De Slinger Almelo
vervult daarbij een makelaars rol en brengt partijen met elkaar in contact. De
bedrijven die meedoen, bieden ondersteuning in de vorm van diensten,
expertise, menskracht of materialen.
Het hele jaar door kan een maatschappelijk project worden aangemeld. De
Slinger zoekt daarbij één of meerdere passende partners om tot een mogelijke
match te komen. Door het organiseren van de Slingerbeurs creëert De Slinger
Almelo een extra mogelijkheid om op grote schaal mensen met elkaar in contact
te brengen. De Slinger Almelo zorgt voor een ontmoetingsplek waar duurzame
relaties ontstaan.
De Supporting partners
doneren jaarlijks een
bijdrage van minimaal €
1.000,- en/of leveren
ondersteuning in de vorm
van faciliteiten.
De Funding partners
doneren jaarlijks een
bijdrage van minimaal €
2.500,- per jaar en/of
leveren ondersteuning in de
vorm van faciliteiten. Een
contract wordt aangegaan
voor drie jaar ter
waarborging van de
continuïteit.

Partners 2021
Bedrijven kunnen De Slinger Almelo op verschillende manieren steunen door
partner te worden. In 2021 werd de Slinger Almelo ondersteund door
onderstaande Funding- en Supporting partners.

Funding partners zijn:
·
Carint Reggeland
·
Rabobank Noord Twente
·
Avedan
·
ROC van Twente
·
Ontplooj
·
Reclame Totaal
·
Sekisui

Supporting partners zijn:
Bolk Transport
Van Kooten dak en
isolatietechniek

Contactgegevens
De Slinger Almelo
Plesmanweg 9 – Gebouw J
7602 PD Almelo
0546-814850
www.deslingeralmelo.nl
info@deslingeralmelo.nl
www.facebook.com/Slingerstadalmelo
Colofon
Samenstelling:
Juliette Vrijhoeven
Fotograﬁe: eigen databank
Vormgeving: Reclame Totaal

