Jaarverslag 2021
Het bestuur van de Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum (STIDOC) bestond in
2021 uit:













Nienke de Lange, voorzitter
Egje Duivenvoorde , penningmeester
Pieternel Hol, secretaris
Inge Schoonderwoerd, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger Quiltersgilde;
Liesbeth van Loo, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger LOKK, Landelijke Organisatie
Kant Kunst;
Gieneke Arnolli, algemeen bestuurslid vertegenwoordiger Nederlandse Kostuumvereniging
Marion Lappenschaar, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger ViltKontaktgroep;
Mara Eisenberg, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger MerkWaardig
Tineke Visser, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger Weefnetwerk (WNW);
Leny Moerbeek, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger Vrouwen van Nu;
Marcella Dings, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger Stichting Museum de Kantfabriek.

Het bestuur kwam in vergadering bijeen ivm. Covid-19 steeds online op:
-

29 januari 2021
23 april 2021
2 juli 2021
3 september 2021
8 oktober 2021
10 dec 2021

De bestuursleden hebben dit jaar veel minder ‘live’ evenementen bij kunnen wonen omdat bijna
alles geannuleerd was vanwege COVID-19.
Corona
Vanwege het stilvallen van het verenigingsleven, werd ons vanuit Fonds Cultuurparticipatie en
LKCA hulp geboden in de vorm van een Corona ondersteuner en een bijdrage om de gevolgen van
corona te beperken. Van deze ondersteuning hebben de verenigingen ledenportretten in video
gemaakt die online het gevoel van saamhorigheid versterkten en ingezet konden worden voor
werving van nieuwe leden. Ook zijn er Corona protocollen gemaakt en er een corona toolkit
gemaakt om de besturen te ondersteunen hun werk online voort te kunnen zetten.
ACTIVITEITEN VAN STIDOC
Textielfestival 2020 te Leiden
Opnieuw moest STIDOC het Textiel Festival wat gepland was maart 2020 en verschoven was naar
2021 opnieuw annuleren. Besloten werd in maart om zoveel mogelijk van de projecten op video
vast te leggen in de zomer en deze aan het begin van de winter in Studio Textielfestival online te
tonen. De kerngroep Textiel Festival Leiden 2020 bestaande uit Merion Tameling, Greet van Duijn,
Sandra Bouhuis en Hanny Spierenburg werd versterkt met Pieternel Hol, Egje Duivenvoorde en
Nienke de Lange. www.studiotextielfestival.nl
Hier is een beeldverslag te vinden over dit online evenement:
https://drive.google.com/file/d/1u_98sjv89Km643GRxASt0Lr5mY_YoeYn/
Studio Textielfestival werd door Fonds Cultuurparticipatie genomineerd voor de Gouden C:
Wat zegt de jury: “Iets zo alledaags als textiel zoveel elan meegeven en ook voor kinderen
interessant maken, is heel knap.”
STIDOC weet duidelijk uitstekend wat haar doelgroep beweegt en heeft al voor coronatijd goed
nagedacht over de combinatie van fysieke en online activiteiten. Daardoor heeft de organisatie heel

veel voor elkaar gekregen in coronatijd. Naast heel diverse werkvormen en creatieve didactiek zien
we hier next level marketing communicatie.
Studio Textielfestival (152 videos, verdeeld over textielkunst, textieltechnieken en erfgoed) trok in
vier maanden tijd ruim 100.000 online bezoekers.
Na afloop blijven de videos bewaard op www.textieltube.nl
Textielbibliotheek
Het eerste jaar dat de vernieuwde website online was. Alle boeken worden opnieuw beschreven en
de voorkanten gescand. De enige textiel uitleenbibliotheek telt inmiddels 11.964 boeken
Nederland! www.textielbibliotheek.nl.
STIDOC is partner van de Textielbibliotheek en doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om de
bibliotheek onder de aandacht van de leden van de aangesloten verenigingen te brengen. De
leiding van de Textielbibliotheek is in handen van Maria van Soest, zij is ook aanwezig tijdens de
STIDOC vergaderingen. De bibliotheek is gevestigd in Museum de Kantfabriek, die
vertegenwoordigd is in het STIDOC bestuur.
Textielplatform
Textielplatform is het online platform van acht samenwerkende textielorganisaties in
Nederland. Textielplatform.nl wil textiel en textieltechnieken, zowel in ambacht als in kunt, een
podium en een gezicht geven in Nederland. Textielplatform kent een webredactie met leden uit alle
aangesloten verenigingen en wordt gecoördineerd door Pieternel Hol. In 2021 zijn 142.053 views
gerealiseerd. Het meeste bezoek is afkomstig van Facebook gevolgd door Google.

RESULTATENREKENING STIDOC

resultatenrekening Stidoc 2021 (bedragen in euro's
inkomsten
2021 uitgaven
bijdragen partners
800 kantoorkosten
schenkingen aan stidoc
647 incidenteel resultaat
neg. res.
3.901 KIC vereningingen
totaal
5.348

2021
532
16
4.800
5.348

BALANS STIDOC per 31-12-2021

omschrijving
ING rekening courant
ING spaarrekening
inc. Resultaten

totaal

Balans Stidoc per 31.12.2021 (bedragen in euro's)
1.1.2021 31.12.2021 omschrijving
1.1.2021
64.138
27.974 Eigen Vermogen
43.740
43.741 Te betalen Stidoc-TF
0
TF2020 en opvolgers
KIC
resultaat
107.878
71.715 totaal

31.12.2021
40.447
8.364
59.067
26.805
0
0
3.727
-3.901
107.878
71.715
45.083

Onder de post te betalen Stidoc-TF is het restbedrag vermeld dat Stidoc nog 'schuldig'is aan het TF 2020
volgens de begroting die is ingediend bij de fondsen. Het totaal was €20.400. €12036 was al
voorgeschoten door Stidoc voor de opslagkosten in de jaren 2015-2020

