Jaarverslag
Stichting Vonk
2016-2017
Voor u ligt het jaarverslag van een actieve Stichting Vonk. Het schooljaar 2016-2017 stond in het
teken van de voorbereidingen voor muziektheatervoorstelling ‘De Brug’. Dit community-art project
kreeg in samenwerking met diverse sociale partners handen en voeten en zou in november 2017
uitmonden in een 5-tal grote voorstellingen. Daarnaast borduurde het algemene programma-aanbod
door op de succesvolle activiteiten van het jaar daarvoor.
Het werkterrein van Stichting Vonk bestrijkt drie gebieden, te weten het buitenschoolse
cursusaanbod, cultuureducatie op scholen (‘cultuureducatie met kwaliteit’) en losse projecten. Met
de middelen vanuit de gemeente worden de overhead van de buitenschoolse cultuureducatie en
cultuureducatie op scholen betaald. Voor losse projecten moeten extra kosten voor de overhead
mede begroot en verdiend worden.
Cursusaanbod
Het reguliere aanbod van Stichting Vonk was wederom te vinden in onze
jaarlijkse folder. Er is een passende muziek- of tekenles voor iedere
leeftijd. Algemene cursussen voor muziek, individuele lessen op
verschillende instrumenten, orkest- en bandbegeleiding, tekenlessen en
lezingen zijn vaste onderdelen van ons aanbod. Daarmee bereikten we
op jaarbasis ruim vijfhonderd cursisten.
Landelijk gezien neemt de behoefte aan lang cursorisch onderwijs af.
Daarom ontwikkelen we meer kortere cursussen en workshops, vaak in
samenwerking met maatschappelijke partners. Voorbeelden daarvan zijn
de Tweede Popschool, de lezing ‘100 jaar De Stijl’, de workshop
‘Flessenpost voor 2030’ en de goed bezochte kerstworkshops ‘Muziek op
schoot’. Voor de musical Anastasia van het Coenecoopcollege verzorgden
we op locatie de coaching van de zanglessen.
Een aandachtspunt is dat de organisatie en administratie van losse workshops en korte cursussen naar
verhouding grotere inspanningen van de overhead vereisen.
Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)
Sinds 2014 stelt de gemeente Waddinxveen voor elke basisschoolleerling een bedrag voor
kunsteducatie beschikbaar. Voorwaarde voor het verkrijgen ervan is dat elke school haar eigen
rijksbijdrage voor louter culturele activiteiten gebruikt,
zoals voor de ‘KijkKunst’, een serie van voorstellingen van
het Kunstgebouw. Deze voorstellingen die de disciplines
muziek, beeldend, drama en dans/beweging bestrijken,
worden door Stichting Vonk gecoördineerd. Daarbovenop
kunnen scholen dankzij de gemeentelijke bijdrage elk jaar
uit een programma-aanbod dat Stichting Vonk samenstelt
kiezen. Daarin worden workshops in de disciplines muziek,
beeldend, drama/taal, media, erfgoed en dans/beweging
aangeboden, passend bij de uitgestippelde leerlijn, de
kerndoelen en de vraag van de scholen. De aanbieders van

deze workshops komen bij voorkeur uit Waddinxveen, waardoor de kinderen na een eerste
kennismaking hun talenten in hun directe leefomgeving verder kunnen ontwikkelen. In 2016-2017
hebben 2088 leerlingen uit Waddinxveen deelgenomen aan in totaal 111 activiteiten.
In 2017 is de overeenkomst met de gemeente met vier jaar verlengd, met nu ook aandacht voor
verankering en integratie van kunstvakken in het dagelijkse curriculum. Door deze nieuwe toezegging
profiteert Waddinxveen van de verdubbelaar van de overheid, die door de regio Midden-Holland
gezamenlijk is aangevraagd. Deze verdubbelaar moet ingezet worden om integratie van kunstvakken
te bevorderen en vakoverstijgend werken te stimuleren. Onlosmakelijk daarmee verbonden is
competentiebevordering van de docent in het basisonderwijs.
Voor de verbinding tussen vraag en aanbod vinden er elk jaar onder het ons voorzitterschap drie
vergaderingen met de ICC-ers (Interne Cultuurcoördinator) van alle scholen plaats en informeren wij
i.s.m. de regiocoördinator Midden-Holland twee keer per jaar in het directeurenoverleg de scholen
over de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie.
Project: Muziektheatervoorstelling ‘De Brug’
Samen met kunst bezig zijn en daardoor tot
een diepe, zinvolle beleving komen, leidt tot
sociale samenhang. Vanuit deze gedachte
ontstond de wens samen met culturele
partners en sociale organisaties een sociaalartistiek project op te starten. Het thema ‘Wat
maakt thuis tot ‘thuis’?’ vormde daarvoor het
vertrekpunt.
Onder leiding van regisseur en theatermaker
Andrea van Schie (comm.art) ging in augustus
2016 een kerngroep, bestaande uit docenten
van Vonk en enkele enthousiaste Waddinxveense bewoners op zoek naar de verhalen
van ‘de Waddinxvener’. Om die te bereiken werden in de maanden maart, april, mei en juni 2017 in
de wijken vier ‘Creatieve Bouwplaatsen’ georganiseerd. Meer dan 100 deelnemers kwamen daarvoor
naar het Anne Frank Centrum, Studio Dadanza, Cultuurhuys de Kroon en De Nieuwe School. Uit de
input van deze bouwplaatsen ontstond het verhaal voor een documentatieachtige, muzikale
collagevoorstelling genaamd ‘De Brug’. Voor deze grootschalige productie werd een aparte begroting
gemaakt. Daarmee zijn gemeente, fondsen en andere partijen benaderd voor financiële
ondersteuning.
De oorspronkelijke planning van de uitvoeringen voor juni 2017 werd losgelaten omdat de middelen
en financiële toezeggingen op het beslissende moment nog niet toereikend bleken te zijn. Door de
voorstellingen door te schuiven naar november 2017 kon Stichting Vonk het financiële risico
minimaliseren en er ook inhoudelijk een verdiepingsslag gedaan worden.
Samenwerking
De meest voor de hand liggende samenwerkingspartners bevinden zich in Cultuurhuys De Kroon.
Samen met Bibliotheek de Groene Venen werden Sinterklaas met woord en muziek begroet en de
kindervoorstelling tijdens WadCultureel georganiseerd. Docenten van Stichting Vonk mogen voor hun
lessen kunstboeken van de bibliotheek gebruiken. Samen met de bibliotheek worden ook de
cultuurcafés georganiseerd.
Op de Beursvloer van Vrijwilligerswerk Waddinxveen zorgde de pianodocente van Vonk voor de
muzikale omlijsting. Cultuurhuys de Kroon maakt voor verhuur, optredens en voorstellingen gratis
gebruik van materiaal en instrumenten van Vonk. Stichting Vonk verzorgt de administratie voor
Cultuurhuys de Kroon en WadCultureel.

In aanloop naar ‘De Brug’ is de samenwerking met vele andere partners in Waddinxveen heel hecht
geworden. Van Tawiza tot Taalschool Sagenn, van Palet Welzijn tot de Wijkplatforms leefde heel
Waddinxveen toe naar de uitvoeringen in de Ontmoetingskerk.
Stichting Vonk in Cultuurhuys de Kroon
De gebruikers van deze locatie hebben hun draai gevonden. De Kroon als centraal cultureel gebouw in
Waddinxveen bewijst zich steeds meer, met als gevolg dat de druk binnen de muren door het vele
gebruik en daarmee verbonden verhuur enigszins oploopt. Dat betekent minder vrijheid voor Vonk bij
bijv. het inplannen van nieuwe activiteiten of een lesroosterwijziging. Veelvuldig overleg, strakke
planning en flexibiliteit van alle partijen zijn hard nodig om het geheel goed te laten functioneren,
waarbij de inspanningen van de beheerder Hans Vermey met geen goud zijn te betalen.
De problemen met de klimaatbeheersing zijn helaas nog niet afdoende opgelost. De luchtverversing
van de lokalen blijkt niet berekend te zijn op groepsonderwijs. Verplaatsing van door veel deelnemers
bezochte cursussen naar de theaterzaal is vanwege de drukke programmering beperkt mogelijk. Wel
is er ondertussen zonwering geplaatst die de tropische temperaturen in de leslokalen op zonnige
dagen enigszins kan temperen. Een ander bespreekpunt is en blijft het beheer tijdens de lesuren in de
avond.
Personeel en organisatie
Onze overhead bestaat uit een directeur (0,46 fte), een administratieve medewerker (1,0 fte) en een
conciërge (0,165 fte). Zij zorgen voor de leerlingenadministratie, financiën, nieuwe projecten, public
relations, beheer en communicatie en onderhouden contact met andere culturele en maatschappelijke partners.
Negen docenten (in totaal 1,68 fte) verzorgen buitenschools onderwijs, ontwikkelen projecten voor
o.a. het programma Cultuureducatie met kwaliteit 2014-2017 en worden daarvoor ook ingezet. Voor
projecten wordt beroep gedaan op zpp-ers. De sfeer binnen het team is goed en hecht. Het
ziekteverzuim ligt met 0,7 % ver onder het landelijke gemiddelde van ca. 4%.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur neemt een belangrijk deel van de werkzaamheden binnen Vonk voor haar rekening. In
2016 hebben we afscheid genomen van Peter Jansma, waardevol bestuurslid gedurende vele jaren.
Ook penningmeester Peter Henneveld en secretaris Marieta Staal-Madho moesten ons helaas
verlaten. Gelukkig kon met de komst van Kier Knol, Kees Komen en Hugo Achthoven het gat na hun
vertrek goed opgevuld worden.
Het bestuur van Stichting Vonk bestond op 31 juli 2017 uit de
volgende personen:
Voorzitter: Piet Smit.
Secretaris: Kees Komen.
Penningmeester: Hugo Achthoven.
Lid: Kier Knol.

Het bedrijfsresultaat
Voor kwalitatief verantwoord onderwijs op het gebied van kunst- en cultuur en het verwezenlijken van
alle primaire en secundaire ambities van het beleid vastgelegd in het beleidskader Samen voor
Waddinxveen is (gemeentelijke) subsidie een vereiste. Dat brengt met zich mee dat bestuur en directie
moeten opereren op de grens van wat bedrijfseconomisch verantwoord is. Daar zijn ons bestuur en
directie zich zeer wel van bewust. In het raadsbesluit van 28 september 2011 is vastgelegd dat de
gemeente de (indirecte) organisatiekosten op zich neemt en dat alle kosten voor de docenten betaald
worden uit de lesgelden.

Balans
ACTIVA

PASSIVA
Eindsaldo

Beginsaldo

Vlottende activa

Eindsaldo

Beginsaldo

Eigen vermogen

Debiteuren

€

38.464,00 €

12.321,00

€

-9.157,00 €

-15.356,00

Overige vorderingen

€

58.414,00 €

65.371,00

€

-9.157,00 €

-15.356,00

€

96.878,00 €

77.692,00

Bestemmingsres. instrumenten

€

19.043,00 €

20.304,00

€

95.701,00 €

113.456,00

Bestemmingsres. ICT

€

18.017,00 €

18.587,00

€

37.060,00 €

38.891,00

€

25.608,00 €

25.608,00

€

25.608,00 €

25.608,00

€
€
€
€
€
€
€

29.843,00
1.347,00
2.761,00
42.583,00
30.232,00
4.318,00
30.921,00

Liquide middelen
Liquide middelen

€

Bestemmingsreserves

95.701,00 € 113.456,00
VOORZIENINGEN
Voorz. sociale maatregelen

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Nog te betalen
Vooruit ontvangen
Overige schulden
Rekeningen Courant WadCultureel
Rekeningen Courant Cultuureducatie

€
€
€
€
€
€
€

16.168,00
880,00
9.808,00
38.411,00
35.860,00
5.431,00
32.510,00

€ 139.068,00 € 142.005,00

Totaal Activa

€

192.579,00 € 191.148,00

Totaal Passiva

€ 192.579,00 € 191.148,00

Exploitatieoverzicht

Lasten
€ 198.556,00

Algemene kosten

Personeel overhead
Diensten derden
organisatie
Kantoor
Huisvesting
Frictie

€
€
€
€
€
€

95.973,0
3.543,0
16.598,0
7.920,0
72.116,0
2.406,0

Muziekafdeling
Beeldende vorming
Dotatie voorzieningen
Overige activiteiten
Onvoorzien (btw)
Afronding

€ 103.642,00
€ 16.575,00
€
€ 53.632,00
€ 18.683,00
€
1,00

Totaal

€ 391.089,00

Baten
€

Algemeen

Diversen
Rente
Frictie

€
€
€

2.812,00

372,0
34,0
2.406,0

Muziekafdeling
Beeldende vorming
Overige activiteiten
Onttrekkingen
Onvoorzien
Subsidies

€ 90.010,00
€ 16.000,00
€ 70.318,00
€
€
5.544,00
€ 212.603,00

Totaal

€ 397.287,00

Saldo

€

6.198,00

Uitgebreide informatie over de balans en het exploitatieoverzicht vindt u in de jaarrekening die als
onderdeel van de subsidievaststellingsprocedure is aangeboden aan het College van B&W. Daarin
worden ook alle cijfers toegelicht.
Het positieve bedrijfsresultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.
PR en communicatie
In juni verscheen onze papieren folder met daarin ons jaarlijkse vaste cursorische aanbod. Scholen
krijgen hun programma-aanbod in een papieren versie en digitaal verstrekt. Alle informatie staat ook
op onze website (www.stichtingvonk.nl). Daarnaast zijn we op facebook en twitter te vinden. In
nieuwsflitsen bieden we aan onze cursisten inzicht in onze lopende activiteiten. Onze voorstellingen
staan vermeld in de theaterbrochure van Cultuurhuys De Kroon, in het maandelijkse overzicht van Hart
van Holland en in de agenda van het AD -Groene Hart. Een structurele partner is Hart van Holland dat
al onze activiteiten aankondigt en verslagen plaatst. Via Citymarketing krijgt ons aanbod aandacht in
de papieren en digitale agenda. Eens per drie maanden verschijnt onze bijdrage in wijkkrant
Bomenwijk/Groenswaard. We adverteren in de nieuwsbrief van de Theo Thijssenschool. Sinds maart

2017 doet Vonk mee aan de acties van de Rotterdampas. In het jaarlijkse overzichtsboekje van deze
organisatie worden pashouders geattendeerd op een flinke korting op een cursus bij Vonk.
Voor muziektheatervoorstelling ‘De Brug’ is een speciaal communicatieteam opgezet waarin
vrijwilligerswerk (Margo Vreeburg) en HalvardJan Hettema een belangrijke, ondersteunende rol
speelden. Erwin van Lingen produceerde professionele films voor de werving van deelnemers. Roelof
Schut (toneelvereniging Maskerade) maakte de film voor de crowdfundings-actie. De vier ‘Creatieve
Bouwplaatsen’ zijn in samenwerking met de wijkplatforms via flyers in een grote oplage gepromoot.
Activiteitenoverzicht
Uit onze structurele lessen muziek en beeldend (zie cursusaanbod) komen onderstaande activiteiten
voort.
Muziekvoorstellingen
Datum
10 sep 2016
30 okt 2016
11 nov 2016
30 nov 2016
16 dec 2016
16 feb 2017
Jan – juli 2017
17 juni 2017

Activiteit
Bijdragen aan Wadcultureel (optreden bands en musici)
voorprogramma voor Muziek in Waddinxveen
Bandavond
Sinterklaas komt i.s.m. de bibliotheek
Kerstconcert
Buddyconcert
voorspeelavonden en -middagen door alle docenten
Optreden bands op Verenigingendag Gouweplein

bereik
ca 1500
ca 80
ca 120
ca 120
ca 120
ca 80
ca 500
ca 500

Tentoonstellingen
Datum
Okt – dec 2016
Feb – juli 2017

Activiteit
tentoonstellingen oud-cursisten
4 tentoonstellingen cursisten

bereik
ca 150
ca 150

Workshops
Datum
Sep – nov 2016
20 sep 2016
28 dec 2016

Activiteit
2e popschool ism Humanitas
Flessenpost voor Waddinxveen 2030
3 kerstworkshops Muziek op schoot

bereik
ca 120
16
44

Activiteit

bereik

111 workshops in alle disciplines in het PO

2088

overleg met ICC-ers PO
zangcoaching Musical CCC

n.v.t.
ca 800

Activiteit
100 Jaar de Stijl

bereik
54

Activiteit
Kindervoorstelling Pim en Pom WadCultureel,
i.s.m. bibliotheek
Cultureel Café i.s.m. bibliotheek
Cultureel Café i.a.m. bibliotheek

bereik

Scholen
Datum
Okt 2016 t/m
jun 2017
20 sep 2016, 7 feb
en 8 juni 2017
okt 2016 – feb 2017
Lezing
Datum
18 jan 2017
Overig
Datum
12 sept 2016
15 nov 2016
21 feb 2017

ca 100
12
17

9 feb 2017
17 mei 2017

Sponsordiner Coenecoopcollege
muzikale omlijsting Beursvloer Vrijwilligerswerk

Extra: Activiteiten voor Muziektheatervoorstelling ‘De Brug’
Datum
Activiteit
11 mrt 2017
1e Creatieve Bouwplaats Anne Frank Centrum
8 apr 2017
2e Creatieve Bouwplaats Cultuurhuys De Kroon
13 mei 2017
3e Creatieve Bouwplaats Studio Dadanza
17 jun 2017
4e Creatieve Bouwplaats Nieuwe School
19 jun 2017
presentatie OPW
23 jun 2017
voorpresentatie voor pers en partners De Brug
Foto’s: Henk Sikkenga, docenten en personeel van Stichting Vonk

n.v.t.
ca 100

bereik
19
29
42
23
ca 50
ca 40

