Toelichting op de staat van baten en lasten 2018;
Uitgaven;
De stadsdichter heeft een vrijwilligersbijdrage gehad van 1500 euro. Dit is zoals in het
reglement staat.
Onder het kopje bundel staat de aanvraag van het isbn-nummer voor de bundel van Mas
Papo; Wat mij bezighield.
Verdere kosten zijn de postzegels, het in de lucht houden van de website, bankkosten etc.
Inkomsten;
De gemeente heeft een bedrag van 500 euro toegezegd, maar dat is helaas niet
binnengekomen.
Er zijn een tweetal sponsors die al enkele jaren trouw een toezegging doen. Dat zijn de
Rotaryclub Zutphen en LKSVDD Architecten uit Enschede.
Er zijn een aantal gedichten gemaakt gedurende het jaar. Dat is erg fijn, want dat geld
gebruiken we om uiteindelijk de bundel van de stadsdichter te bekostigen.
Ook is er een workshop gehouden waarin Mas mensen heeft geholpen met het maken van
gedichten. Dit leverde een klein bedrag op. We willen de kosten voor een workshop ook niet
te hoog maken zodat iedereen toegang heeft tot dit soort bijeenkomsten. Uiteindelijk is een
stadsdichter er voor iedereen.
De gelden van de verkoop van de dichtbundel van Anna waren nog niet binnen. De nieuwe
dichtbundels worden omgeruild tegen de oude en dan pas wordt de factuur gestuurd voor
de bundels van de vorige stadsdichter.

Verslag van activiteiten 2018;
Er zijn een aantal gedichten gemaakt door Mas voor diverse gelegenheden. Dit betrof onder
andere gedichten voor de gemeente en de bibliotheek.
Ook heeft Mas een workshop gehouden in de bibliotheek. Iedereen kon zich inschrijven en
een aantal mensen heeft daarvan gebruik gemaakt.
In 2018 is het bestuur uitgebreid met Gert Meyboom en Tiana EWilhelm. Dit om het
voortbestaan veilig te stellen en in het kader van ‘good governance’.
Mas heeft de rubriek in Contact waarin hij om de week een gedicht van een lezer plaatst en
een gedicht van hemzelf, doorgezet. Ook bij b-fm heeft hij nog steeds een dichtrubriek, elke
week.

