Stichting tot behoud Monumentale Tribune Heracles 1924

De doelstelling van de Stichting tot behoud Monumentale Tribune Heracles 1924 is om de oude houten ere- tribune te
behouden voor de toekomst.

Oorsprong; De Stichting werd opgericht in 1999.
Om de unieke Engelse/Almelose Tribune te behouden werd vanuit AVC Heracles de Stichting opgericht en door intensief
lobbywerk van dit bestuur en in samenwerking met de Gemeente Almelo werd het benodigde geld door subsidies en
donaties bijeengebracht waardoor begin 2000 de tribune officieel in gebruik kon worden genomen op het terrein van
AVC Heracles aan de Verlengde Sportlaan.
Toen dit unieke Monument direct al werd gepromoveerd tot Gemeentelijk en Provinciaal Monument kreeg
-na jaren voorbereiding- de Tribune in 2011 de felbegeerde titel Rijksmonument.
Vanwege de bijzondere cultuur- architectuur- en sporthistorische waarde werd deze titel verleend, op zich bijzonder
omdat nauwelijks nog bouwwerken van vóór 1940 tot Rijksmonument worden verklaard.
Nederland kende slechts 1 aan sport gerelateerd Monument, het Olympisch stadion in Amsterdam.
De tribune is in gebruik bij AVC Heracles waar het publiek toegang heeft om voetbalwedstrijden te bekijken.
Jaarlijks wordt het zg. “Almeloos feestje” gehouden waarbij de tribune een prominente rol speelt. Het eerste elftal van
Heracles Almelo speelt dan zijn eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen tegen een selectie van Almelose
amateurvoetbalspelers.
De Tribune heeft de goedkeuring om als trouwlocatie te mogen fungeren, de binnenzijde is voorzien van kunstgras.
Doordat de Tribune afgelegen ligt en door zijn bijzondere houten constructie is de Tribune ook zeer kwetsbaar.
Dit is de reden om beperkte activiteiten te ontplooien.

Beloningsbeleid. De stichting heeft geen personeel in loondienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun
verrichtte werkzaamheden.

Financiële structuur. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit de volgende bronnen;
•
Sponsoring
•
Donaties
Beheer en besteding financiën,
Alle inkomsten worden door de penningmeester beheerd en besteed in samenspraak met het bestuur.

