De derde, donkere wolk was de algehele lockdown die op 16 maart 2020 vanwege Covid-19
voor heel Nederland werd afgekondigd.
Individueel muziekonderwijs kon online nog
doorgaan, maar groepsonderwijs en band- en
orkestrepetities kwamen te vervallen. Covid-19
zorgde ook op scholen voor een culturele
kaalslag: het kunstonderwijs verdween vrijwel
geheel uit het dagelijkse curriculum.

Jaarverslag Stichting Vonk 2019-2020
Dit schooljaar zou er feest gevierd worden: van
75 jaar vrijheid tot de 250ste verjaardag van
Ludwig van Beethoven. Er was dus genoeg om
naar uit te kijken. En het begon goed. Nog voor
het begin van het schooljaar had Vonk zijn vele
plannen voor de viering van 75 jaar vrijheid bij
de gemeente ingediend.
Donkere wolken

Mooie plannen

Volstrekt onverwacht werd Vonk in oktober
2019 geconfronteerd met een voorgenomen
subsidiekorting die op termijn een voortbestaan onmogelijk zou maken. Met alle
gevolgen van dien: geen betaalbare kunst- en
cultuur-educatie meer voor jong en oud, ook
niet meer voor de meer dan 2000 Waddinxveense basisschoolleerlingen. In een serie
gesprekken met alle partijen en dank zij de
inspraak van zeer betrokken stakeholders kon
het tij gelukkig gekeerd worden.

Gelukkig konden sommige mooie plannen nog
wel doorgaan. Nog voor de lockdown initieerde
Vonk, samen met dorpsdichter Piet Hardendood, Bibliotheek de Groene Venen en Studio
DaDanza rond het thema 75 jaar vrijheid een
poëzieworkshop. Met een indrukwekkende
presentatie eind januari waar muziek en dans
de geschreven poëzie versterkte, werd het
project afgerond.

In diezelfde periode werd Vonk getroffen door
het onverwachte overlijden van een van haar
docenten, René Torenstra. Dank zijn
betrokkenheid en talent kon Vonk in 2017 de
succesvolle muziektheaterproductie ‘De Brug’
op de planken brengen.

Onder leiding van Niels Smits van Burgst
(bekend van o.a. ‘Sterren op het doek’) startte
in januari een korte cursus ‘Schilderen in
vrijheid’.
Vrijheid vormde ook het thema bij de door
docenten van Vonk geproduceerde rapworkshops voor scholen en het door singer/
songwriter/docente Natalie Merfort geschreven lied voor een project met Waddinxveense
koren. Het lied vond via RTW nog wel zijn weg
naar het publiek, maar hopelijk zullen beide
producties in een betere toekomst alsnog
gebruikt kunnen worden.
Helaas moest ook de bandavond ‘I want to be
free’ afgezegd worden.
De afdeling muziek wilde de 250e verjaardag
van de grote componist Beethoven huldigen
met een ‘Roll-over-Beethoven-show’. Ook deze
plannen moeten wachten tot de opheffing van
de beperkingen.

Het aantal aanmeldingen daarvoor was
overweldigend.
Gevolgen
Samen met het beheer van het Cultuurhuys en
met de bibliotheek werden na de opheffing van
de lockdown strenge veiligheidsmaatregelen
genomen. Zo werden looproutes en ontsmetpunten ingericht en kregen de lokalen spatschermen en standaards met desinfectiemateriaal. Daarnaast maakte Vonk op basis van
de richtlijnen van de brancheorganisatie
Cultuurconnectie protocollen voor alle lessen.
Toch vonden vooral oudere en kwetsbare
cursisten het niet veilig om de lessen te
hervatten. De al langer bestaande zorgen over
de kwaliteit van het klimaatsysteem van
Cultuurhuys de Kroon waren hier debet aan.
Nieuwe cursussen trokken om dezelfde
redenen minder deelnemers. Het totale aantal
cursisten bleef zo steken op 345 (411 in
2018/2019).

Creatief-alternatief
Na de eerste verslagenheid kwam er een
nieuwe, creatieve stroom op gang. Muzieklessen werden direct online gegeven hetgeen

Schadeloos stellen
zowel voor cursisten als docenten een nieuwe
uitdaging vormde. Cursisten beeldend kregen
coaching via facebook en YouTube. De
jaarlijkse tentoonstellingen konden na de
feestelijke opening door burgemeester EvertJan Nieuwenhuis via YouTube, op de website
van Vonk in de ‘Galerie-Digitaal’ bezocht
worden. Toen begin juli de lockdown voorzichtig werd opgeheven organiseerde Vonk
weer een dag voor fysieke proeflessen muziek.

Vanaf het begin was duidelijk dat Vonk zijn
cursisten schadeloos zou gaan stellen voor
gemiste groepslessen en repetities. Een oproep
om de gerestitueerde bedragen alsnog te
schenken, Vonk heeft de culturele ANBI-status,
vond in ruime mate gehoor zodat driekwart
van de niet gedekte honoraria toch betaald kon
worden. Tezamen met de volledig gehonoreerde ‘tegemoetkoming ondernemers
getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)-aanvraag’

lukte het Vonk om dit schooljaar alsnog met
een minimaal positief resultaat af te sluiten. De
mooiste beloning van alle inspanningen bleek
de trouw van de cursisten die hun inschrijving
voor het schooljaar 2020-2021 ondanks alles
toch verlengden.
En de scholen?
De werkdruk in het basisonderwijs liep met de
lockdown enorm op. De ruimte voor kunstonderwijs werd vanaf dat moment volledig in
beslag genomen door de urgentere aandacht
voor andere vakken. Daarnaast werden
externe docenten tot aan de zomer ook na
hervatting van het onderwijs nog maar
incidenteel toegelaten. Het programma
cultuureducatie met kwaliteit liep zo in het
honderd. Een alternatief plan voor culturele
workshops in de zomervakantie kon evenmin
doorgaan. Wel werd er achter de schermen
met de middelen van het Fonds voor
Cultuurparticipatie verder gewerkt aan de
ontwikkeling van de Waddinxveense erfgoedlessen. Op uitnodiging van Vonk werden daarnaast online kunstopdrachten ontwikkeld die
kinderen thuis, en zonder begeleiding van
docenten en ouders konden maken.

Cultuureducatie met kwaliteit
De gemeente stelt jaarlijks voor elke
basisschoolleerling € 11,50 beschikbaar voor
een professioneel cultureel aanbod van
lokale aanbieders, onder de voorwaarde dat
de scholen eerst de rijksbijdrage voor louter
culturele activiteiten gebruiken. Daarvoor
ontwikkelde Vonk in 2019-2020 voor 2323
kinderen een aanbod met 63 verschillende

activiteiten. De middelen van de gemeente
vormen de voorwaarde voor een even grote
bijdrage van het Fonds van Cultuurparticipatie die in samenwerking met de
regio is toegekend (CMK 2017-2020).
Daarmee worden door Vonk erfgoedlessen
ontwikkeld die aansluiten bij de lokale
geschiedenis en die gratis beschikbaar zijn
voor alle scholen.

Samenwerking
Vonk werkt met alle gebruikers van Cultuurhuys de Kroon regelmatig samen aan de
uitvoering van diverse projecten. Met Palet
Welzijn is nauw contact over workshops op
locatie. BSO Quadrant wordt in de vakantieperiodes voorzien van workshops op maat.
Vonk ondersteunde opnieuw de jaarlijkse
musicalproductie (‘Beauty and The Beast’) van
het Coenecoopcollege. In samenwerking met
de regio en in nauw overleg met alle
basisscholen wordt aan de verwezenlijking van
Cultuureducatie met kwaliteit gewerkt.
Stichting Vonk in Cultuurhuys de Kroon
Toen over knelpunten tussen verschillende
gebruikers van het Cultuurhuys in de pers werd
gepubliceerd, verzocht de toenmalige
wethouder voor cultuur te komen met een
voorstel waarmee dergelijke problemen in de
toekomst vermeden kunnen komen. Onder
voorzitterschap van Vonk hebben alle vaste
gebruikers van het Cultuurhuys (Bibliotheek de
Groene Venen, Stichting Vonk, Vrijwilligerswerk en Stichting Cultuurhuys de Kroon) een
gezamenlijk voorstel geformuleerd en dat in
september 2019 aan de wethouder is
aangeboden. Daarin zijn opgenomen de
uitgangspunten die door gebruikers en beheer
worden gedragen en die de basis kunnen
vormen voor een toekomstbestendige aanpak
voor het beheer, de subsidiestromen en de
opzet van nieuwe gebruikersovereenkomsten.
Onlangs heeft de nieuwe wethouder cultuur

Vonk uitgenodigd om op 11 januari 2021 via
een zoombijeenkomst over het voorstel van
gedachten te wisselen.
Covid-19 heeft er gelukkig voor gezorgd dat de
gemeente sinds maart 2020 meer aandacht
heeft voor de klimaatbeheersing van het
gebouw. Veiligheid staat immers voorop.
Personeel en organisatie

De overhead van Vonk bestaat uit een
directeur (0,46 fte), een administratieve
medewerker (1,0 fte) en een conciërge (0,165
fte). Zij zorgen voor de leerlingenadministratie,
de eigen financiën, het beheer van de middelen
bestemd voor het programma CMK, nieuwe
projecten, public relations, beheer en
communicatie en onderhouden contact met
andere culturele en maatschappelijke partners.
Docenten in loondienst en zzp-ers verzorgen
binnen- en buitenschools onderwijs en
ontwikkelen projecten voor o.a. het
programma Cultuureducatie met kwaliteit en
de BSO. De sfeer binnen het team is goed en
hecht. Het ziekteverzuim lag op 3,14% (Het
landelijke gemiddelde lag op 4,6% volgens
gegevens van het CBS voor dezelfde periode).

In de periode november tot maart vervulden
voor het eerst twee stagiaires van het Coenecoopcollege hun maatschappelijke stage bij
Vonk.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Vonk bestond op 31
juli 2019 uit de volgende personen:
Voorzitter: Piet Smit.
Secretaris: Kees Komen.
Penningmeester: Hugo Achthoven.
Lid: Kier Knol.
Aspirantlid: Joke Bijl.
Naast inhoud geven aan de gebruikelijke
bestuurlijke verantwoordelijkheid ondersteunt
het bestuur de directeur ook op gebieden als
financiën, communicatie, personeelswerk en
beheer van de eigen inventaris.
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 van Vonk moeten
opereren op de grens van wat bedrijfseconomisch verantwoord is. Daar zijn 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
inkomsten zoals lesgelden.

Balans

ACTIVA

PASSIVA
Eindsaldo

Beginsaldo

Vlottende activa

Eindsaldo

Beginsaldo

Eigen vermogen

Debiteuren

€

10.836 €

20.356

€

6.255 €

6.170

Overige vorderingen

€

32.539 €

32.027

€

6.255 €

6.170

€

43.376 €

52.383

Bestemmingsres. instrumenten

€

18.587 €

19.053

€

127.889 €

128.604

Bestemmingsres. ICT

€

17.216 €

18.030

€

127.889 €

128.604

€

35.802 €

37.082

€

25.294 €

25.249

€

25.294 €

25.249

€
€
€
€
€
€
€

20.384
736
5.628
39.775
33.652
6.988
5.322

€

103.914 €

112.486

€

171.265 €

180.987

Liquide middelen
Liquide middelen

Bestemmingsreserves

VOORZIENINGEN
Voorz. sociale maatregelen

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

€

Totaal Activa

171.265 €

180.987

Totaal Passiva

€
€
€
€
€
€
€

5.251
1.243
5.868
36.606
30.787
7.825
16.333

Exploitatieoverzicht

Baten

Lasten
€

Algemeen

Diversen
Frictie
Muziekafdeling
Beeldende vorming
Overige activiteiten
Onttrekkingen
Diverse baten en BTW
Subsidies

Totaal

€
€

1.623

€

209.192

Muziekafdeling
Beeldende vorming
Dotatie voorzieningen
Overige activiteiten
Diverse lasten en BTW

€
€
€
€
€

100.481
18.469
4.400
31.395
19.556

Resultaat (winst)

€

85

Totaal

€

383.578

Algemene kosten

1.062
561
€
€
€
€
€
€

€

74.827
18.148
54.243
4.356
12.084
218.298

383.578

Personeel overhead
Diensten derden
organisatie
Kantoor
Huisvesting
Frictie

€
€
€
€
€
€

106.424
3.585
16.661
7.071
74.889
561

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
Voor begin van het schooljaar verscheen een
papieren folder met daarin het vaste
cursusaanbod. Begin 2020 werd een flyer met
nieuw aanbod huis-aan-huis verspreid.

brengt Vonk elk kwartaal (met ingang van
januari 2020 elk trimester) inhoudelijk
relevante informatie en haar agenda onder de
aandacht. Via Citymarketing krijgt het aanbod
een plek in de papieren en digitale agenda.
Voor de aankondiging van concerten wordt
gebruik gemaakt van de gemeentelijke lichtborden langs de invalswegen. In het jaarlijkse
overzichtsboekje van de Rotterdampas worden
pashouders gewezen op een flinke korting op
een cursus bij Vonk.
Extra inkomsten
Voor eenmalige projecten probeert Vonk via
fondsen aan middelen te komen. Via haar
website wijst Vonk potentiële donateurs op
haar status als ‘Culturele ANBI’ en de daarmee
mogelijke giftenaftrek van 125% .
Verwachting voor 2020- 2021

De basisscholen krijgen hun programmaaanbod voor ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ in
een papieren versie en digitaal verstrekt.
Alle informatie staat ook op onze website
(www.stichtingvonk.nl). Voorstellingen, tentoonstellingen en voorspeelavonden 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 onmisbare partner is Hart
van Holland dat activiteiten aankondigt en
verslagen plaatst. Vonk is te vinden op
facebook, twitter en instagram. Cursisten
worden per mail op de hoogte gehouden van
de lopende activiteiten en ontwikkelingen.
Heel blij is Vonk met de papieren editie van de
Wijkkrant voor de wijken Bomenwijk/
Groenswijk en Oranjewijk/Vondelwijk. Daarin

De inschrijvingen voor 2020-2021 lijken niet
achter te blijven bij de andere jaren. Daarmee
tonen onze cursisten hun trouw en vertrouwen
in Vonk. Toch zal het coronavirus ook in het
nieuwe schooljaar een dominante rol spelen.
Zo zullen vooral de mogelijkheden voor
groepslessen beperkt zijn. De pandemie heeft
ook de aandacht van de gemeente weer
gevestigd op de kwaliteit van de klimaatbeheersing en luchtbehandeling in Cultuurhuys
de Kroon. Die is van essentieel belang voor de
veiligheid van onze cursisten en medewerkers.
Aantoonbaar voldoende luchtverversing zal in
toekomst van grote invloed zijn op het aantal
inschrijvingen. Qua omzet verwachten we voor
2020-2021, zij het met overheidsvergoedingen
in het geval van absolute lockdowns, geen
invloed door corona.

Activiteitenoverzicht
In dit overzicht vindt u alle activiteiten die naast de primaire activiteiten (lessen, lezingen, cursussen,
orkest- en bandrepetities) plaatsvinden. In schuine letters staan vermeld de afgelaste activiteiten ivm
Covid-19.
Datum
Activiteit
Muziekvoorstellingen
14 sept 2019
WadCultureel: optreden van bands en muzikanten,
Workshops, proeflessen, infostand, open podium
27 nov 2019
Sinterklaas komt
13 dec 2019
Winterconcert
18 apr 2020
Klein Duimpje Concert
5 jun 2020
I want to be free
9 jul 2020
Roll over Beethoven
Maart t/m juli 2020
Voorspeelavonden, grotendeels afgelast, soms online
Tentoonstellingen
Vanaf april 2020

Galerie Digitaal door cursisten

Workshops
19 aug 2019
6 culturele workshops voor BSO Quadrant
27 dec 2019
Kerstworkshops Muziek op Schoot
9 april, 18, 19 en 25 mei 2020: 4 culturele workshops voor BSO Quadrant
27 juli 2020
6 culturele workshops voor BSO Quadrant
vanaf maart 2020
6 lessen KinderKunst
Scholen
Okt 2019 - juni 2020 206 activiteiten voor PO, waarvan 41 (=19%) uitgevoerd
9 okt 2019, 23 jan 2020 Overleg ICC-ers PO
23 jun 2020
overleg ICC-ers PO
okt 2019 – juli 2020
5 keer overleg met werkgroep MiddenHolland
8 april 2020
Inspiratie dag Garenspinnerij Gouda
Okt 2019 – feb 2020 Zang coaching Musical Junglebook CCC
Overig
12 okt 2019
20 nov 2019
23 apr 2020

muzikale omlijsting ‘Let it swing’ Rotary
Feest voor vrijwilligers van Cultuurhuys de Kroon
Cultureel Café

bereik

ca 800
ca 100
ca 120

75

115
20
80
100
15

2323

ca 800

ca 450
50

