Speerpunten beleidsplan Stichting Vonk 2016-2019
Functie van Kunsteducatie
Een stichting die op professionele wijze kunsteducatie aanbiedt vervult een essentiële,
maatschappelijk functie in een gemeente omdat zij de creatieve vermogens van de burgers helpt
ontwikkelen en bijdraagt aan hun ontwikkeling en welzijn. Daarnaast zorgt zij voor een vruchtbare
bodem voor andere culturele inspanningen van een gemeente, vervult ze een belangrijke rol bij de
cultuureducatie op de scholen en kan ze de sociale samenhang helpen versterken.
De Waddinxveense omgeving
Kunst en Cultuur behoren tot een van de door de gemeente Waddinxveen benoemde
maatschappelijke opgaven en hebben daarmee een heldere positie binnen het gemeentebeleid
waarin wordt gesteld dat de gemeente een brede ontwikkeling wil waarbij amateurs en professionals
samenwerken, kennismaking met kunst en cultuur wordt gestimuleerd, interesse voor kunst en
cultuur zo mogelijk op jonge leeftijd moet worden ontwikkeld. Daarmee zullen ook doelgroepen in
een kwetsbare positie bereikt worden om participatie in de samenleving te bevorderen.
Visie
Vonk wil een ondernemende organisatie zijn waarbij bevoegde docenten met passie voor hun vak en
voor mensen, betaalbare kunst- en cultuureducatie bieden voor alle leeftijden en sociale lagen.
Daarnaast streeft Vonk naar blijvende verankering van kunsteducatie binnen het onderwijs. Vanuit
samenwerking met maatschappelijke en culturele partners wordt hier vorm aan gegeven.
Bedrijfsmodel
De gemeente Waddinxveen verleent subsidie voor overhead, accommodatie en overige zaken die
daar direct verband mee houden. Vanuit de lesgelden en de programmasubsidie voor
‘Cultuureducatie met kwaliteit’ wordt het onderwijzend personeel betaald. Daarnaast ontwikkelt
Stichting Vonk eigen activiteiten waarvoor ze zelf de financiering regelt.
Accommodatie
Sinds januari 2015 is Stichting Vonk gevestigd in Cultuurhuys de Kroon, samen met Bibliotheek De
Groene Venen, Stichting Vrijwilligerswerk, Centrum voor Jeugd en Gezin en de beheersstichting die
de programmering van de RABOtheaterzaal van Cultuurhuys de Kroon verzorgt en het gebouw
beheert.
Samenwerking
Stichting Vonk werkt structureel samen met alle gebruikers van Cultuurhuys De Kroon. Daarbij draagt
ze ook bij aan de programmering van De Kroon. Daarnaast onderhoudt Stichting Vonk nauwe banden
met culturele en maatschappelijke partners zoals Muziekvereniging Concordia, MOZ-art Zuidplas,
Maskerade, Coenecoopcollege, Kunstkring Waddinxveen, Palet Welzijn, St. Jeugd- en Jongerenwerk,
etc.

Bedrijfsgegevens
Stichting Vonk kent een boekjaar van 1 augustus (begin cursusjaar) t/m 31 juli van het jaar daarop
(einde cursusjaar). Voor details wordt verwezen naar de betreffende jaarrekening.
Bestuur:
Het bestuur bestaat per 1 september 2016 uit de volgende leden:
P.K. Smit (voorzitter), P. Hennevelt (penningmeester), M. Staal-Madho (secretaris) en P. Jansma
(algemeen lid).
Overhead:
De stichting heeft hiervoor in loondienst een directeur, een administratief medewerker en een
avondconciërge.
Accommodatie:
Stichting Vonk is gevestigd in Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1, te Waddinxveen.
Operationeel proces:
Voor het operationele proces heeft de stichting 9 muziekdocenten en 2 docenten beeldende vorming
in dienst. Voor losse cursussen en activiteiten worden zzp-ers aangetrokken.
Financiën:
Zie actueel jaarverslag

