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Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het  
Cultuurfonds Strijp-S. Een impressie van en 
verantwoording over een jaar waarin Strijp-S 
wederom hoogtepunten bereikte. Het gebied 
staat stevig op de kaart. Er wordt volop gewerkt; 
alle kantoren, ateliers en andere bedrijfsruimten 
zijn in gebruik en regelmatig dienen zich nieuwe 
geïnteresseerde ondernemers aan. De horeca 
draait op volle kracht. De Feelgood Market 
brengt elke maand massa’s mensen op de been, 
de Urban Shopper blijkt een schot in de roos.  
In de cultuurhallen onder in het Klokgebouw 
draait het jaar door een aantrekkelijk programma. 

De tuiniers van GardenMania trekken veel bekijks 
en aanloop. De boulderers van Monk en de skaters 
van Area 51 ontvangen gasten uit het hele land 
en ver daarbuiten. Festivals als STRP, Dutch 
Design Week en GLOW Next trekken een massaal 
en internationaal publiek naar Strijp-S. Al die 
activiteiten brachten afgelopen jaar het record-
aantal van 1,4 miljoen bezoekers op de been. 

Met 800 bewoners op Strijp-S en de honderden 
bedrijven die op Strijp-S gevestigd zijn, is het 
duidelijk dat we een nieuwe fase zijn ingaan.  
De stad, de regio, het land en zelfs het buiten-
land hebben Strijp-S ontdekt en omarmd.  
Het gebied heeft zich ontwikkeld tot het  
creatieve hart van Eindhoven/Brainport en wij 
zijn er trots op dat wij daar met het Cultuurfonds 
Strijp-S aan hebben kunnen bijdragen.  
Is daarmee onze taak volbracht? Geenszins.  
Om aantrekkelijk, verrassend en uniek te blijven 
heeft Strijp-S behoefte aan culturele initiatieven 
die permanent prikkelen en grenzen verleggen. 
Vernieuwende activiteiten en evenementen die 
ervoor zorgen dat Strijp-S – ook nu het concept 
meer en meer bekend, beproefd en bewezen 
blijkt – blijft wat het wil zijn: the place to be and 
to discover.        

Wij wensen u veel leesplezier. 

Bestuur Cultuurfonds Strijp-S 
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Inleiding
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Organisatie

Het Cultuurfonds Strijp-S is een stichting  
die geleid wordt door een directeur en een 
stichtingsbestuur. Aanvragen worden  
beoordeeld door een adviescommissie. 

Directeur:
Jack Hock 

Samenstelling bestuur:
Ingrid de Boer (voorzitter)
Roy Beijnsberger
Thom Aussems
Toon de Koning

Samenstelling adviescommissie:
Anne Kleinbloesem
Marleen Hartjes
Detlef La Grand
Dries Steinmeijer (uitgetreden: maart 2014)
Maarten Tielemans (uitgetreden: maart 2014)
Mons de Goede
Ties van de Werff
Jack Hock
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Het Cultuurfonds Strijp-S verleent financiële 
ondersteuning aan culturele initiatieven en 
activiteiten die bijdragen aan:

•  de vorming en versterking van de identiteit 
van Strijp-S;

•  het verdiepen van de betekenis van Strijp-S 
als banier van Brainport;

•  het bevorderen van de (inter)nationale 
bekendheid van Strijp-S;

•  de herontdekking van de nieuwe inhoud en 
context van het industrieel erfgoed op 
Strijp-S;

•  een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
nieuwe bewoners en gebruikers op Strijp-S; 

•  het stimuleren van broedplaatsen en 
spannende, innovatieve culturele initiatieven 
die prikkelen en grenzen verleggen. 

Het behalen van deze doelstellingen draagt bij 
aan de aantrekkelijkheid van het gebied en 
dus ook van de stad Eindhoven als geheel. 
Daardoor zal op termijn de vraag naar 
vastgoed voor wonen en werken – en dus ook 
de waarde daarvan – stijgen. 

Het Cultuurfonds heeft jaarlijks € 450.000 te 
besteden. Culturele ondernemers kunnen bij 
het fonds een aanvraag indienen voor drie 
soorten bijdragen: een startsubsidie, een 
activiteitensubsidie en een krediet.  
Elke aanvraag wordt getoetst aan de  
doelstellingen en moet aan de gestelde 
voorwaarden voldoen om voor goedkeuring  
in aanmerking te komen.

Het Cultuurfonds werkt aan de hand van 
statuten. De laatste wijziging in deze statuten 
vond plaats in mei 2012.

Doelstellingen
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Ontwikkelingen

Strijp-S heeft zich in de voorbije jaren voort- 
varend ontwikkeld tot het creatieve hart van 
Eindhoven c.q. Brainport. De (grote) evenementen 
trekken talloze bezoekers, het gonst van 
creatieve bedrijvigheid, er zijn winkeltjes,  
er is een museale functie, de Ontdekfabriek en 
er is volop horeca. Het nieuwe stadsdeel staat 
inmiddels op de regionale en landelijke kaart  
en geniet ook internationale bekendheid.  
Wonen, werken en beleven zijn op onder-
scheidende wijze bij elkaar gebracht. De doelen 
zoals die bij de oprichting van het Cultuurfonds 
in 2008 werden geformuleerd, zijn voor het 
merendeel succesvol gerealiseerd. Heeft het 
fonds daarmee anno 2015 nog voldoende 
opgaven en dus bestaansrecht? Absoluut! 

Mensen moeten blijvend overtuigd zijn van de 
unieke kwaliteiten van het gebied om er te gaan 
wonen, werken en verblijven. Het succesvol 
gecreëerde imago moet verder worden onder-
houden en nieuwe, andersoortige doelgroepen 
moeten opnieuw en wellicht ook anders worden 
aangesproken. Er blijft dus werk aan de winkel, 
zij het dat de focus enigszins verschuift. Nu het 
concept Strijp-S eenmaal staat en is omarmd,  
is de verrassing van het ongepolijste, rauwe 
minder. Een creatief hart vereist echter broed-
plaatsen en een bepaalde rommeligheid. 

Om aantrekkelijk, verrassend en uniek te blijven 
heeft Strijp-S blijvend behoefte aan initiatieven 
die prikkelen en grenzen verleggen. Daarom zal 
het Cultuurfonds de grote festivals (DDW, GLOW, 
STRP) niet langer automatisch ondersteunen. 
Aanvragen vanuit deze inmiddels gevestigde 
instituties, maar ook andere initiatieven, zullen 
voortaan worden gemeten langs de lat van de 
vier thema’s waarop het fonds zich de komende 

jaren gaat richten: Art, Light, Design en Urban 
Sports. Deze vier thema’s moeten zich verbinden 
met het DNA van deze regio: technologie. 
Bovendien zullen aanvragen altijd gerelateerd 
moeten zijn aan de toekomst van Strijp-S.  
Naast deze focus zal in toenemende mate jong 
(internationaal) talent centraal worden gesteld. 

Het Cultuurfonds zal zich met name richten op 
festivals binnen de vier onderscheiden thema’s. 
Zo stimuleert het een permanente beweging, 
eerder dan incidentele pieken. Daaromheen 
kunnen kleinere, losstaande initiatieven uiteraard 
eveneens worden ondersteund. Als het maar 
gaat om vernieuwende initiatieven die een 
verbinding maken met de bewoners, gebruikers, 
bezoekers en toekomst van Strijp-S.

Het Cultuurfonds is een fonds dat is opgericht 
door en gefund wordt door de opstalontwikkelaars 
Strijp-S. Dit is een tijdelijk fonds dat vooral is 
bedoeld om het kwartier maken op Strijp-S te 
ondersteunen en überhaupt mogelijk te maken.
In 2016 houdt dit fonds, in zijn huidige vorm,  
op te bestaan. Na 8 jaren van succesvol onder-
steunen moet het mogelijk zijn dat initiatieven  
op Strijp-S blijvend hun plek vinden. 
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In dit jaarverslag staan alle projecten die in 2014 hebben plaatsgevonden. Het kan echter zijn dat in 
de jaarrekening ook andere projecten worden vernoemd. Dit komt doordat de laatste 25% van de 
verstrekte subsidie pas na een degelijke verantwoording en accountantscontrole kan worden 
verstrekt. De uitkering daarvan vindt soms pas na enige tijd na het project of evenement plaats. 

2014
•   Yksi Expo:    Yksi Expo 2013 – 2014 
•   Baltan Laboratories:   Age Of Wonder / 100 jaar Natlab
•   Mad Skills:    E-moves 
•   Capital D:    DDW 
•   Stichting Skateboard Events Eindhoven: NK skateboarden 
•   Stichting Flow Provider:   So.. You can Longboard Dance? 
•   Bureau Boven:    Strijp-S Tour
•   Stichting GardenMania:   GardenMania 
•   Stichting STRP:   STRP Superconductor
•   Stichting Glow:    Glow Next 
•   Stichting BROET:   Eindhovens Filmfestival 
 

Gehonoreerde aanvragen 
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Yksi Expo is al 22 jaar hét platform voor Dutch 
Design, waaronder architectuur, grafische 
vormgeving, mode-ontwerp, productontwerp en 
technologisch design. Een platform dat vooral ook 
de startende ontwerper de ruimte biedt. Het richt 
zich op een (inter)nationaal publiek met interesse 
voor design en toegepaste kunst. Yksi Expo vormt 
nationaal, internationaal en zelfs wereldwijd een 
podium waar op inspirerende wijze design wordt 
ervaren en waar op een uitdagende en  
vernieuwende wijze  (inter)nationale bedrijven  
en ontwerpers met elkaar in contact komen. 

Eindhoven is met de TU/e, de Design Academy en 
de Dutch Design Week een belangrijke stad op  
het gebied van ontwerp geworden. Nederlandse 
vormgeving is Eindhoven. De stad claimt meer  
en meer haar rol als grote speler op het inter- 
nationale designvlak. Een ontwikkeling waarvoor 
samenwerking essentieel is. Yksi Expo wil  
hierin een belangrijke rol vervullen.  

Nauwe samenwerkingsverbanden zijn onont-
beerlijk om Eindhoven, in het bijzonder Strijp-S, 
nog duidelijker op de kaart te zetten. Yksi draagt 
daaraan bij door haar eigen nationale en inter-
nationale connecties in contact te brengen met 
Strijp-S en zijn ontwerpers en bedrijven. Een rol 
die zij de komende jaren verder wil uitbouwen.    

Reden honorering
Yksi heeft in de loop der jaren een goede naam 
gekregen en past uitstekend op Strijp-S. De Expo 
2014 kent een goede, gevarieerde programmering 
met o.a. lezingen, debatten, educatieprogramma, 
workshops en vertoning van films. 

Besluit : 27-11-2013
Begroot bedrag : € 102.000
Gevraagde bijdrage : € 25.000
Bedrag toegekend van : € 18.750
Datum uitvoering :  september 2013 t/m 

september 2014
Bezoekersaantal :  bereikt aantal 77.000 

[verwacht: 42.500] 

Yksi Expo

Yksi Expo
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Baltan Laboratories 

Drie dagen lang wordt het NATLAB teruggebracht 
naar haar oude functie: een ideeënlaboratorium, 
een hogedrukpan aan inspiratie. Voor een breed 
publiek wordt zichtbaar en voelbaar gemaakt 
wat een lab eigenlijk is. Het publiek bestaat uit 
wetenschappers, studenten, ingenieurs, Science 
Fiction fans, kunstenaars, expats, creatievelin-
gen en nog veel meer. Vijftig procent van de 
bezoekers heeft een internationaal karakter 
(bezoekers uit het buitenland, maar ook expats 
en internationale studenten).  

Zij genoten van onder andere de Chemo-Bar, 
waar Erik Hobijn met zijn installatie voor de ogen 
van het publiek constant verbazingwekkende 
experimenten uitvoert. Een ander hoogtepunt 
was de lezing van de Zweedse filosoof Nick 
Bostrom, afkomstig van Oxford’s Future of 
Humanity Institute. Hier deelde hij zijn gewaagde 
visie op de toekomst van de mensheid en de 
uitdagingen die daarbij komen kijken. Samen- 
vattend een weekend vol technologie, kunst en 
innovatie voor een breed publiek en met een heel 
internationaal karakter, kortom: Strijp-S. 

Reden honorering 
Het is een inhoudelijk toonaangevend programma. 
Leuk en meeslepend tegelijkertijd. Age of 
Wonder is een toevoeging aan alles wat er al 
plaatsvindt op Strijp-S.

De essentie van het 100 jaar oude NATLAB op Strijp-S is het uitgangspunt 
voor Age of Wonder: een plek waar je, afgesloten van de buitenwereld en 
de waan van de dag, je geest kan openstellen voor oude en nieuwe 
inzichten. Het doel is om het gevoel van verwondering voor de wereld om 
ons heen wakker te maken. 

Tijdens Age of Wonder wordt een greep genomen uit de werelden van 
kunst, wetenschap en technologie. De focus ligt hierbij op gewaagde visies 
en grootse ideeën, op vooruitgang, op de toekomst. Deze worden tastbaar 
gemaakt in de vorm van artistieke experimenten en mythische verhalen 
door middel van films en documentaires, lezingen, voorstellingen,  
installaties en nog veel meer.      

Age of Wonder; 100 jaar Natlab

Besluit : 18-12-2013
Begroot bedrag : € 112.501
Gevraagde bijdrage : € 25.000
Bedrag toegekend van : € 25.000
Datum uitvoering : 20-23 maart 2014
Bezoekersaantal :  bereikt aantal 2.500 

[verwacht: 5.000]
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Op 13 juni 2014 waren 2500 man getuige van de 
spectaculaire kick-off van de derde editie van het 
Urban Culture Festival Eindhoven. Het festival 
wordt georganiseerd door E-Moves en is de 
absolute climax van wat zich het hele jaar door 
afspeelt in de urban scene van Eindhoven. 
Centraal staat urban culture: urban sports zoals 
BMX, skaten en freerunning, maar ook dans, 
muziek en streetart.

In totaal trok het festival bijna 28.000 bezoekers. 
Meer dan 4.000 van deze bezoekers zijn de 
kinderen en jongeren die deel hebben genomen 
aan het Programma Cultuureducatie in de 
maanden voorafgaand aan het festival. Op 
verschillende locaties in de wijken konden zij 
kennismaken met urban culture in de breedste 
zin van het woord: verschillende disciplines 
werden vertegenwoordigd in een groot aantal 
demo’s, workshops en battles. De overige  
24.000 bezoekers konden tien dagen lang 
genieten van een samenspel van urban artiesten 
van over de hele wereld en lokale Eindhovense 
helden uit deze scene. De doelstelling van het 
festival is om een nieuwe generatie te boeien 
voor de urban scene. De doelgroep bestaat 
daarom voornamelijk uit kinderen en jongeren. 
Zij maken op dit evenement kennis met de 
creativiteit, sportiviteit en competitie binnen  
de urban culture.  

Omdat Strijp-S de thuisbasis is van de urban 
scene in Eindhoven, vond ook hier een uitgebreid 
programma plaats. Het Ketelhuisplein werd 
omgetoverd tot BMX- en skatepark, het  
Klokgebouw werd gevuld met een bomvol 
programma van dans en urban sports (met o.a. 
breakdance, popping, freerunning en tricking), 
het NATLAB toonde verschillende films en 
documentaires over urban culture  en er werd 
een groot urban feest gehouden in boulderhal 
MONK.  

Het Urban Culture Festival bestaat nu drie jaar 
en is een van de meest toonaangevende urban 
festivals van de wereld. Met 31 evenementen op 
verschillende locaties, 12 grote demonstraties in 
de wijken van Eindhoven en 30 workshops, 
projecten en cursussen op 15 locaties waaronder 
scholen, pleinen, jongerencentra, het centrum 
en Strijp-S, kun je niet meer om dit festival heen. 
In haar driejarig bestaan heeft het festival al veel 
bereikt en het heeft de potentie om uit te groeien 
tot iets nóg groters. Dit sluit volledig aan bij de 
ambitie van de organisatie: groeien op alle 
fronten. 

Reden honorering 
Mad Skills geeft met E-moves 2014 het voor-
beeld van wat hip hop en urban culture kunnen 
betekenen voor jongeren en voor de stad 
Eindhoven. 

Urban Culture Festival E-moves 

Besluit : 18-12-2013
Begroot bedrag : € 276.110
Gevraagde bijdrage : € 50.000
Bedrag toegekend van : € 50.000
Datum uitvoering :  13 t/m 22 juni 2014
Bezoekersaantal :  bereikt aantal 27.720 

[verwacht: 28.760]

Mad Skills
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Capital D 

Dutch Design Week (DDW) is in twaalf jaar 
uitgegroeid tot het grootste en meest bekende 
designevenement van Noord-Europa. Ieder jaar 
brengt het een week lang een boeiende mix  
van nieuw talent, gevestigde namen en  
gerenommeerde bureaus. Tijdens tal van 
exposities, productlanceringen, business events, 
prijsuitreikingen, een filmfestival, een kinder-
programma, feest en muziek komen bijna alle 
disciplines en aspecten van design en ‘design 
thinking’ aan bod. De organisatie van het event is 
in handen van Capital D, gevestigd op Strijp-S. 

Vanuit haar rol om designinitiatieven te verbinden 
en te versterken, zoekt Capital D aansluiting met 
professionele bewoners op Strijp-S. Zij worden 
nauw betrokken bij de profilering en organisatie 
van DDW. Daarbij wordt Strijp-S neergezet  
als het kloppend hart van DDW, met het  
Klokgebouw, zoals vroeger, als epicentrum.  

Reden honorering
Strijp-S zal zich in 2014 opnieuw presenteren  
als het hart van de Dutch Design Week. Het 
programma voor 2013 belooft o.a. jong talent in 
het Klokgebouw. Hiermee keren we terug naar 
de beginjaren van de Dutch Design Week op 
Strijp-S: Strijp-S is van en voor de designers zelf.

Dutch Design Week 

Besluit : 10-09-2014
Begroot bedrag : € 403.285
Gevraagde bijdrage : € 125.000
Bedrag toegekend van : € 125.000
Datum uitvoering :  18 t/m 26  

oktober 2014
Bezoekersaantal :  bereikt aantal 250.000 

[verwacht: 200.000]
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Besluit : 10-09-2014
Begroot bedrag : € 17.500
Gevraagde bijdrage : € 1.500
Bedrag toegekend van : € 1.500
Datum uitvoering :  26 t/m 28  

september 2014
Bezoekersaantal :  bereikt aantal 600 

[verwacht: 1000]

Stichting Skateboard Events Eindhoven

Van 26 tot en met 28 september was skatepark 
Area 51 en dus Strijp-S, het middelpunt van heel 
skateboardend Nederland. Hier vond namelijk  
het Nederlands Kampioenschap Skateboarden 
plaats. Dit betekent nationale én internationale 
exposure van zowel Area 51 als Strijp-S. 

Het evenement trok meer dan honderd deel-
nemers in de leeftijdscategorie van 14 tot 40 jaar. 
Daarnaast waren er zeshonderd bezoekers, 
waaronder voornamelijk jeugd en ouders met 
kinderen. Allen konden genieten van de  
verschillende disciplines die dit weekend  
voorbij kwamen: street, bowl en best trick.  
Uiteraard was er naast alle skateboardgeweld  
ook ruimte voor een feestje!

Het hele weekend werd georganiseerd in samen-
werking met Skateboard Federatie Nederland  
en Stichting Skateboard Events Eindhoven. 
Area 51 heeft de ambitie om naast het NK, ook 
internationale skateboardevents naar Strijp-S  
te halen. Met de nationale (regulier, vakbladen  
en internet) én internationale (vooral internet) 
media aandacht die dit NK gebracht heeft,  
zijn ze op dit gebied zeker op de goede weg.

Reden honorering 
Dit evenement past bij de doelgroep van Strijp-S 
(jonge mensen en urban culture) en zet het 
gebied zonder twijfel op de kaart. De ambitie  
om naast Nederlandse, ook Europese en 
wereldwijde skateboards events naar het terrein 
te halen, biedt veel kansen voor de toekomst.

NK Skateboarden
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Stichting Flow Provider

Dit urban sports evenement is momenteel het 
meest toonaangevende internationale evenement 
op het gebied van longboard dance. De top van de 
wereld was aanwezig, evenals de vertegen-
woordigers en teamriders van verschillende grote 
merken. Door het internationale karakter en het 
feit dat het hier om een urban sport gaat, sluit het 
festival aan bij de ambities van Strijp-S: het 
creëren van een cosmopolitisch, hoogstedelijk 
leefklimaat. 

Dat het festival een internationaal karakter heeft 
staat buiten kijf. Met 250 deelnemers uit onder 
andere Peru, Zweden, Korea, de Verenigde Staten, 
Israël, de Benelux en nog vele andere landen én 
het bereiken van internationale media, waaronder 
de Koreaanse Vogue, is hier geen twijfel over 
mogelijk. Daarnaast kwam ook een dikke tien 
procent van de 850 bezoekers uit het buitenland.   

Het evenement is laagdrempelig, waardoor het 
goed werkt in combinatie met andere evene- 
menten op Strijp-S. Het publiek bestaat voor- 
namelijk uit jongeren en mensen met kinderen.  
Zij maken op dit festival kennis met deze relatief 
nieuwe urban sport én met Strijp-S. Doel van het 
evenement is een uitdaging bieden voor de 
internationale top en subtop longboard dancers én 
een inspiratie zijn voor beginnende en intermediate 
boarders. Het is een broedplaats voor talent. Een 
leerplaats waar een nieuwe generatie kennis kan 
maken met deze jonge urban sport. 

Reden honorering
Het project is zeer urban, eigenwijs en eigenzinnig 
en past daarom goed bij Strijp-S.

So … You Can Longboard Dance?

Besluit : 18-12-2013
Begroot bedrag : € 9.200
Gevraagde bijdrage : € 4.200
Bedrag toegekend van : € 4.960
Datum uitvoering : 16 februari 2014
Bezoekersaantal :  bereikt aantal 850 

[verwacht: 750 ]
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Besluit :  10-09-2014 (her nieuwde aanvraag)
Begroot bedrag : € 30.250
Gevraagde bijdrage : € 11.750
Bedrag toegekend van : € 11.750
Datum uitvoering :  start december 2014,  

daarna hele jaar toegankelijk
Bezoekersaantal :  bereikt aantal (evenement is nog niet 

afgelopen) [verwacht: 1500 p/j] 
 

Bureau Boven

Als je over een terrein als Strijp-S loopt, voel je 
als bezoeker de verhalen in de lucht hangen.  
Het is een gebied met een rijk verleden, een eigen 
identiteit. Na het innovatieve verleden met Philips 
als eigenaar, staat het gebied tegenwoordig weer 
in het teken van creativiteit, technologie en 
innovatie. Het is opnieuw een plek voor pioniers. 

Deze verhalen uit het verleden, het heden,  
maar ook de toekomst, worden voor bezoekers 
toegankelijk gemaakt in de vorm van een 
audiotour. Een geluidswandeling met muziek, 
geluid en verhalen om mensen mee te nemen 
naar het Philipsverleden, de huidige invulling 
van bijzonder leefklimaat met cultuur, design, 
urban sports, bijzondere winkels & horeca en 
evenementen en de toekomst vol ambitie, 
plannen en vooral veel beweging. De verhalen 
worden verteld door mensen die het terrein door 
en door kennen, zoals oude Philipsmedewer-
kers, de huidige gebruikers en de toekomstige 
ontwikkelaars.

De Strijp-S Audio Tour sluit naadloos aan op het 
smart city concept van Strijp-S, waarin de online 
en offline omgeving bij elkaar komen. De hard- 
ware hiervoor is er al (website, app, routing) en  
de audiotour draagt bij aan de software in de 
vorm van culturele en storytelling content.  
De tour wordt gemaakt door Bureau Boven,  
een collectief van freelance journalisten.  
De makers komen uit echte ‘Philips families’ en 
hebben samengewerkt met ondernemers en 
ontwikkelaars van heel Strijp-S. Hierdoor wordt 
de schat van verhalen die op dit terrein ligt op  
een bijzondere manier ontsloten.  

Minpunt: enkel Nederlandstalig

Reden honorering 
Het evenement voldoet aan het criterium  
‘het op de kaart zetten van Strijp-S’.

Strijp-S Tour
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Stichting GardenMania 

In 2013 startte GardenMania op Strijp-S met als 
doel een gemeenschappelijke tuin te realiseren 
in een stedelijke omgeving. De organisatie heeft 
als doel om op deze manier betrokkenheid bij  
en sociale cohesie in het gebied te stimuleren.  
Zij wil bezoekers actief laten participeren en 
kennis laten maken met natuur en cultuur, 
duurzaamheid en het biologische gedachtengoed. 

Na een vliegende start in 2013, is er in 2014 
ruimte voor nieuwe initiatieven. Om te beginnen 
is de verblijfswaarde van dit stukje Strijp-S, 
samen met haar bloemen en planten, gegroeid. 
Er is meer massa en verscheidenheid ontstaan 
en dit is aangevuld met een paviljoen, een bar  
en verschillende zitjes. Daarnaast is educatie 
een belangrijke focus geweest in 2014.  
Zo is er een moestuincursus gegeven, een 
zaaiplan ontwikkeld en hebben studenten van 
het St. Lucascollege een bijdrage geleverd aan 
de zichtbaarheid van GardenMania.

Naast een mooie en educatieve plek, heeft 
cultuur hier ook een belangrijke rol gehad.  
De tuin heeft gefunctioneerd als proeftuin voor 
verschillende evenementen, zoals GLOW Next, 
Het Grote Letteren Festival en de Dutch Design 
Week. GardenMania programmeert zelf actief, 
zoals tijdens de viering van de Midzomernacht 
op 21 juni. Toen was er een kunst, live muziek, 

een hapje (vis bereidt op open vuur) en een 
drankje (bijzondere cocktails). Daarnaast wordt 
actief aansluiting gezocht bij andere evenementen 
op Strijp-S, waardoor ze hier zeer regelmatig  
op aanhaken. Uiteraard altijd met een eigen 
GardenMania twist. Zo konden bezoekers tijdens 
de open dag ‘Frequentie Strijp-S’ hun eigen thee 
samenstellen en drinken onder het genot van 
een zelfgemaakte biologische koek.

Reden honorering  
Door haar kleinschaligheid, actieve houding  
ten opzichte van de rest van Strijp-S en het 
vergroten van de betrokkenheid van de  
bewoners van Strijp-S, is GardenMania een 
waardevolle aanvulling voor het gebied.   

GardenMania 

Besluit : 29-01-2014
Begroot bedrag : € 97.538
Gevraagde bijdrage : € 20.000
Bedrag toegekend van : € 20.000
Datum uitvoering :  maart t/m  

oktober 2014
Bezoekersaantal :  bereikt aantal 

(evenement is nog 
niet afgelopen)  
[verwacht: events 
49.120; inloop 2.200] 
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Stichting STRP 

STRP Superconductor is het jaarprogramma van 
Stichting Strijp, dat opbouwt naar het hoogtepunt 
van het jaar: de STRP Biënnale. STRP Supercon-
ductor is een van de meest veelzijdige indoor art 
& technology festivals van Nederland én Europa 
en heeft een internationaal spraakmakend 
programma. Hoofdthema’s zijn technologie, 
kunst, muziek, kennis en cultuur. Dit jaar staat de 
verregaande invloed van technologie op vele 
aspecten van ons leven centraal. Dit festival, de 
STRP Superconductor, zorgt voor supergeleiding 
tussen cultuur, maatschappij, publiek en makers.

In de praktijk heeft het festival vorm gekregen in 
twee onderdelen: STRP Share en STRP Scenes. 
STRP Share is een groot event voor educatie en 
participatie op het gebied van technologie en 
kunst voor alle generaties. Hierbij is sprake van 
sterke inbedding in het technologische bedrijfs- 
leven en onderwijs. Door middel van workshops, 
presentaties en performances maakt een brede 
groep kennis met technologie en haar verre-
gaande invloed op ons leven. Door middel van 
STRP Scenes zijn door het jaar heen drie thema’s 
aan de orde gekomen tijdens verschillende evene-
menten. Dit wordt gedaan door o.a. (interactieve) 
kunst, robotics, film en workshops. Zowel 
gevestigde namen als verrassende nieuwkomers 
geven acte de présence. Eén scene focust op een 
progressieve ervaring in beeld en geluid en het 
samenbrengen van verschillende disciplines. 
Hieraan is vorm gegeven door het duo Nonotak: 

een illustrator en musicus/architect die twee 
installaties bouwden incl. live performances 
waarbij zij experimenteren met ruimte, licht  
en geluid.  

STRP Superconductor vindt plaats op Strijp-S, 
omdat het een internationaal spraakmakend deel 
van Eindhoven is en van ‘Brainport’ als slimme 
regio. Het programma is grensverleggend en 
toegankelijk voor bezoekers van verschillende 
leeftijden en met verschillende achtergronden, 
zolang zij zich maar verwonderen over de wereld 
en deze bekijken met een bepaalde nieuws-
gierigheid.

STRP Superconductor

Besluit : 26-03-2014
Begroot bedrag : € 860.433
Gevraagde bijdrage : € 125.000
Bedrag toegekend van : € 100.000
Datum uitvoering : heel 2014 
Bezoekersaantal :  bereikt aantal 

(evenement is nog 
niet afgelopen) 
[verwacht: 12.000]
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Stichting GLOW

Eindhoven is de lichtstad. Het is de thuisbasis van 
’s werelds grootste en langst bestaande licht-
fabrikant, maar ook de uitvalsbasis van vele 
lichtontwerpers, uitvinders en creatievelingen. 
Daarnaast wordt licht steeds meer een veelzijdig 
materiaal. In anticipatie hierop ontstond in 2003 
het lichtfestival GLOW. Een festival met nationale 
en internationale allure, waarbij alles draait  
om licht.

Op Strijp-S vindt tijdens GLOW de eigenwijze 
spin-off GLOW Next plaats. Ook hier staat licht 
centraal, maar wel met een twist. Tijdens  
GLOW-Next wordt het fenomeen licht blootgelegd. 
Licht wordt hier grijpbaar en begrijpbaar gemaakt. 
Vragen over licht worden met kinderlijke  
nieuwsgierigheid gesteld en door middel van 
experimenten wordt naar het antwoord op deze 
vragen gezocht. Deze experimenten zijn vaak 
tastbaar en interactief.

GLOW Next maakt gebruik van een breed palet  
aan lichtfanaten. Lokale kunstenaars, ingenieurs, 
designers, wetenschappers en studenten dragen 
bij aan het blootleggen van het fenomeen licht. 
Maar ook internationale installaties die nooit 
eerder in Nederland te zien zijn geweest, passeren 
de revue. Hierbij wordt volop gebruik gemaakt van 

de mogelijkheden van Strijp-S: het postindustriële terrein en de monumentale 
gebouwen worden zowel ruimtelijk als conceptueel benut.    

Liefhebbers van licht(kunst)innovatie worden getrokken door GLOW Next, 
evenals de lichtindustrie, bewoners en bedrijven van Strijp-S, vakpers, de 
internationale light community, het bedrijfsleven en nog veel meer. Zij hebben 
in 2014 genoten van o.a. NoNoTak, die lichtstralen zichtbaar én tastbaar 
maakten om te laten zien tot welke nieuwe interacties dat zou kunnen leiden. 
Maar ook de installaties van Ando, Watanabe, Tabata en Verdaasdonk waren 
indrukwekkend. Hier wordt gebruik gemaakt van oogbeweging om visuele 
beelden te presenteren (die zonder oogbeweging niet zichtbaar zijn). 

Reden honorering 
De subsidie van het Cultuurfonds is om een aantal redenen gehonoreerd. 
GLOW Next is technisch innovatief en vernieuwend. Daarnaast is de Artistic 
Light Community, een internationale groep lichtkenners, actief aanwezig 
tijdens het festival. Als laatste maakt de organisatie gebruik van jong talent  
en organiseert het festival in nauwe samenwerking met de ondernemers  
op Strijp-S.     

GLOW Next

Besluit : 08-10-2014
Begroot bedrag : € 320.000
Gevraagde bijdrage : € 125.000
Bedrag toegekend van : € 125.000
Datum uitvoering :  8 t/m 15  

november 2014
Bezoekersaantal :  bereikt aantal 75.000 

[verwacht 50.000]
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Stichting BROET

Van 27 tot en met 30 november 2014 vond voor de 
vierde keer het Eindhovens Film Festival plaats in 
het NATLAB op Strijp-S. Dit festival is een initiatief 
van Stichting Broet Basement, makershuis voor 
semi- en professionele filmmakers en hét podium 
voor onafhankelijke filmproducties. Het doel is om 
lokale, regionale, nationale en internationale 
producties een podium te bieden. Om dit te 
verwezenlijken vindt er intensieve samenwerking 
plaats met een groot aantal partijen, waaronder 
NATLAB_door_Plaza Futura, verwante opleiding-
en, Baltan Laboratories en IJswater Films.

Het festival omhelst meer dan 120 ingezonden 
films, een bijzondere awardshow en meer 
filmtalent dan ooit samen op één plek in  
Eindhoven. Vier dagen, vier zalen. De films 
omvatten een scala aan genres, waaronder fictie, 
documentaire en animatie. Het doel is: het 
genereren van nieuwe makers, nieuwe ideeën  
en nieuwe denkwijzen en het stimuleren,  
ondersteunen en promoten van de filmcultuur in 
Eindhoven. Om dit doel te verwezenlijken is een 
groot aantal activiteiten georganiseerd voor 
uiteenlopende doelgroepen. De belangrijkste 
doelgroepen zijn de jonge, talentvolle filmmakers: 
onafhankelijk, nog in opleiding, nét afgestudeerd  
of al meer ervaren. Daarnaast is natuurlijk ook  

een breed publiek welkom: van filmfanaten tot dagjesmensen en van  
studenten tot cineasten. 

Onervaren deelnemers konden via de elevatorpitch leren hoe ze zichzelf en 
hun product op een goede manier kunnen verkopen. Daarnaast werd het 
netwerk tussen filmmakers actief vergroot door middel van workshops, 
seminars en masterclasses. Wat betreft Strijp-S zijn er twee belangrijke 
connecties gelegd. Ten eerste zijn de bewoners van Strijp-S actief betrokken 
door de organisatie van een avond speciaal voor hen (Van Strijp voor Strijp). 
Ten tweede heeft een nieuwe generatie onafhankelijke filmmakers door 
middel van de Filmmakerstour kennis gemaakt met Strijp-S als inspirerende 
omgeving. Denk aan haar loodsen, lofts, monumentale panden, studio’s en 
vele samenwerkingskansen met de al aanwezige makers op Strijp-S, zoals 
cameramensen, scriptschrijvers, acteurs en alles daar tussenin.     

Reden honorering 
Door het Eindhovens Film Festival wordt Strijp-S op de kaart gezet als hart 
van de onafhankelijke film. Het festival genereerd internationale bekendheid 
door haar investering in jong talent en haar brede netwerk dat zich ieder jaar 
verder uitbreid.  

Eindhovens Film Festival

Besluit : 08-10-2014
Begroot bedrag : € 88.022
Gevraagde bijdrage : € 7.997
Bedrag toegekend van:  € 7.997
Datum uitvoering :  27 t/m 30  

november 2014
Bezoekersaantal :  bereikt aantal 2089 

[verwacht 2200]
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Niet gehonoreerde aanvragen 

en ingetrokken aanvragen
Het Cultuurfonds Strijp-S staat ieder jaar weer voor de uitdaging het 
beschikbare budget op een eerlijke en verantwoorde manier te verdelen 
over de vele aanvragen. 

Een groot aantal aanvragen kreeg afgelopen jaar weer een bijdrage 
toegekend. Daarnaast zijn er aanvragen die niet konden worden 
gehonoreerd. Bijvoorbeeld omdat de aanvraagtermijn en dus de 
voorbereidingstijd te kort was. Omdat de Adviescommissie beoordeelde 
dat het (nog) niet het geschikte moment was voor het project.  
Omdat de gevraagde subsidie niet in verhouding stond tot het benodigde 
totaalbedrag. Of simpelweg omdat de doelstellingen van het project 
onvoldoende aansloten bij Strijp-S. 

Hieronder ziet u een overzicht van alle niet gehonoreerde aanvragen 
over heel 2014. 

•    Plaza Futura/Natlab : Denkkamer Natlab
•    Stichting MakerDays : MakerDays Eindhoven
•    Bureau Zwaardvis : Versche Vangst
•    PopEi & Mississippi Delta Brothers : Cajun Moon Festival
•    Natlab door Plaza Futura : Huiskamerroute #2 (t)HUIS
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Niet in behandeling genomen 

en ingetrokken aanvragen 
Een enkele keer komt het voor dat een aanvraag niet in behandeling  
kan worden genomen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. 
Bijvoorbeeld doordat een onvolledige aanvraag wordt ingediend of 
omdat het project niet voldoet aan de voorwaarden die het Cultuurfonds 
stelt. 

Daarnaast komen er soms aanvragen binnen die vervolgens weer 
worden ingetrokken. Bijvoorbeeld omdat het project niet doorgaat,  
de tijd nog niet rijp blijkt of de financiering niet rond te krijgen is. 

Hieronder ziet u een overzicht van de ingetrokken aanvragen over heel 
2014. 

Stichting Boogiedown Nederland: 
 Hiphopfestival Boogiedown Eindhoven
Reden: 
 de aanvraag teruggelegd met het advies een samenwerking/combi  
met E-moves te vinden.

Plaza Futura:
 Live Performers Meeting Eindhoven
Reden:  
 de aanvraag is teruggetrokken door Plaza Futura, omdat het  
Stimuleringsfonds heeft afgewezen. Omdat dit het grootste  
subsidiebedrag was is de aanvraag ingetrokken. 
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Financieel

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (bedragen in euro’s)

Stichting Cultuurfonds Strijp-S 2013 2014

Netto omzet
Ontvangen subsidies

Bruto-omzetresultaat (brutomarge)

Verstrekte subsidies
Communicatie en PR
Algemene beheerskosten
 Totaal kosten

Netto-omzetresultaat (nettomarge)

Overige bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten
Financiële lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

Belastingen over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Aandeel in resultaat van niet geconsolideerde deelnemingen

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

Buitengewone baten en lasten na belastingen

Resultaat na belastingen

Waarvan aandeel van derden

€ 446.274

€ 446.274   

€ 447.134-
                                        -
€ 5.070-
€ 452.204-

€ 5.930-

€ -

€ 5.930-

€ -
€ -

€ 5.930-

€ -
€ -

€ 5.930-

€ -

€ 5.930-  

€ -

€ 450.000

€ 450.000   

€ 522.559-
€                              8.355-
€ 16.211-
€ 452.204-

€ 97.125-

€ -

€ 97.125-

€ -
€ -

€ 97.125-

€ -
€ -

€ 97.125-

€ -

€ 97.125-  

€ -

Resultaat toekomend aan stichting € 5.930-   € 97.125-
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BALANS
Stichting Cultuurfonds Strijp-S

ACTIVA 2013 2014 PASSIVA 2013 2014

Vaste activa

Financiële vaste activa 
- deelnemingen
- leningen U/G

Vlottende activa
Vorderingen
- debiteuren
- te ontvangen subsidies
- overlopende activa

Liquide middelen

€ -

€ -
€ -
€ -

€ 3.800
€ 200.000
€ 389

€ 142.319
€ 346.508

€ -

€ -
€ -
€ -

€ 3.800
€ -
€ 389

€ 242.406
€ 248.680

Stichtingsvermogen 
- overige reserves

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

- overlopende passiva
- crediteuren

€ 344.981
€ 344.981

€
 -

€ -

€ 1.527
€ -
€ 1.527

€ 247.857
€ 247.857

€
 -

€ -

€ 823
€ -
€ 823

Totaal generaal € 346.508 € 248.680 Totaal generaal € 346.508 € 248.860
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Financieel

TOELICHTING BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Ontvangen subsidies 2014

Stichting Trudo €  100.000

Gemeente Eindhoven €  100.000

Woonbedrijf €  100.000

VWS bouw en vastgoed €  100.000

Spoorzone €  50.000

Totaal €  450.000

Communicatie en PR
Deze post bestaat uit kosten voor vormgeving en opmaak jaarverslag 2013 alsmede onderhoud en hosting van de website 
voor het Cultuurfonds Strijp-S.

Algemene beheerskosten
Deze post bestaat voornamelijk uit bankkosten, verzekeringen, algemene kosten en advieskosten.
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TOELICHTING BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Ontvangen subsidies 2014

Stichting Trudo €  100.000

Gemeente Eindhoven €  100.000

Woonbedrijf €  100.000

VWS bouw en vastgoed €  100.000

Spoorzone €  50.000

Totaal €  450.000

SPECIFICATIE VAN UITGEKEERDE SUBSIDIES 2014
Verstrekte subsidies in 2014 Percentage Bedrag

Stichting Flow Provider: So you can Longboard Dance 2013 25% €  1.240

Stichting Flow Provider: So you can Longboard Dance 2014 75% €  3.720

Stichting Yksi: Programma Yksi Expo 09-2012 - 09-2013 25% €  6.250

Stichting Yksi: Programma Yksi Expo 09-2013 - 09-2014 25% €  6.250

Stichting gebouw 52: E-Moves 2013 25% €  6.250

Stichting gebouw 52: E-Moves 2014 75% €  37.500

Stichting gebouw 52: E-Moves 2014 25% €  12.500

Stichting Baltran: Age of Wonder/100 jaar Natlab 75% €  18.750

Stichting GardenMania: GardenMania 2013 25% €  6.000

Stichting GardenMania: GardenMania 2014 75% €  15.000

Jonathan Hofmeijer: Rechargeables 25% €                                663

Stichting Glow: Glow Next 2012 25% €  31.250

Stichting Glow: Glow Next 2013 25% €  31.250

Stichting Glow: Glow Next 2014 75% €  93.750

Stichting Skateboards Events: NK Skateboarden 2014 75% €  1.125

Stichting Bureau Boven: Strijp-S Tour 75% €  8.813

Stichting Strijp: STRP Superconductor 2014 75% €  75.000

Capital D: Dutch Design Week 2013 25% €  31.250

Capital D: Dutch Design Week 2014 75% €  93.750

Stichting Opus 28 Theatherlab: Opus-28 Nachtvorst 2013 25% €  2.500

Stichting Playgrounds Audiovisual Arts Festival: Playground Festival 2013 25% €  3.500

Stichting Broet Basement: Eindhovens Film Festival 2014 75% €  5.998

Stichting STRP: STRP Biennale en STRP meets... 2013 25% €  31.250

Totaal €  522.559
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Verklaring bestuur 

Op basis van het bepaalde in artikel 9, lid 3 en 5 van de statuten van Stichting Cultuurfonds Strijp-S, 
heeft de directeur van het fonds ons de jaarrekening en het jaarverslag over 2014 voorgelegd.  
Wij hebben kennis genomen van het jaarverslag als geheel en in het bijzonder van de jaarrekening.

Wij kunnen ons verenigen met de inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening en hebben het 
jaarverslag in de vergadering van 16 september 2015 vastgesteld. 

Eindhoven, 18 november 2015.

Het bestuur Cultuurfonds Strijp-S
Voorzitter: Ingrid de Boer
Leden: Thom Aussems
  Roy Beijnsberger
  Toon de Koning
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