
 



Jaarverslag Stichting Vonk 2020-2021 

‘Met afstand de beste’ 

Na een als redelijk veilig ondergane zomer 

maakten docenten en leerlingen van Vonk zich 

op voor een nieuw schooljaar. De aftrap werd  

voorzichtig, maar hoopgevend en optimistisch 

gevierd tijdens WadCultureel. Met 

afstandsregel, mondkapjes en vooral veel 

creativiteit zouden we het virus wel verslaan. 

We deelden 

rolmaatjes van 1,5 m 

lang uit en haakten 

met onze folder op 

ludieke wijze aan bij 

de tijdgeest. Onder 

het motto met 

afstand de beste lukte het ons om het aantal 

inschrijvingen goed op peil te houden en te 

krijgen. Het leek alsof iedereen wel een 

modus had gevonden om met de dreigingen 

van het virus om te gaan en zich er fysiek en 

vooral ook mentaal tegen te beschermen. Het 

ontwikkelen van de vaccins schoot immers 

hard op. Reden genoeg om vol vertrouwen het 

nieuwe schooljaar in te gaan.  

De korte lockdown in de herfst was natuurlijk 

een domper, maar viel tenslotte in het niet bij 

de lockdown die in december werd 

afgekondigd. Maar na de feestdagen gloorde 

er licht aan de horizon, in vorm van Pfizer, 

Moderna en Astra Zeneca. Wie kon toen 

bevroeden dat fysieke lessen tot na de 

meivakantie niet meer mogelijk zouden zijn?  

Online muzieklessen  

Onze muziekdocenten en het merendeel van 

onze muziekcursisten stelden zich direct weer 

in op online lessen. Jammer genoeg moesten 

we stoppen met groeps- en bandlessen, maar 

via zoom en ondertussen 

geprofessionaliseerde opnametechnieken 

kwamen er samenspeel-video’s tot stand, en 

volgden er tenslotte in het voorjaar per 

docent/instrument zelfs hele 

voorspeelmomenten op video.  

 

‘Nu staat er een hele gave opname van mij op youtube!’ 

Groepsschilderij  

Ook de cursisten van de afdeling Beeldend 

werden zo goed mogelijk begeleid. Docenten 

maakten professionele video’s met the 

making of van schilderijen in verschillende 

technieken of gaven via de mail feedback op 

eigen werk. Maar het belangrijkste ontbrak 

telkens weer: het gezamenlijke werken in het 

tekenlokaal waarbij cursisten elkaar 

inspireren. Vanuit een zoom-brainstorm met 

de docenten van de afdeling ontstond 

tenslotte het plan om alle cursisten uit te 

nodigen hun eigen bijdrage aan een 

groepsschilderij te gaan leveren. Hoe dit aan 

te pakken terwijl je elkaar niet mag 

ontmoeten? 

 

Met ondersteuning van de bibliotheek werden 

Vonktasjes uitgegeven met daarin een 

vierkant schilderdoekje en een klein vierkant 

puzzelstuk dat geknipt was uit (natuurlijk een 

reproductie van) De bruiloft dans van Pieter 



Bruegel de Oude. Iedere cursist werd 

uitgenodigd om zijn interpretatie van het 

puzzelstuk op schaal over te dragen op het 

linnen. Vervolgens kon het werk goed verpakt 

en veilig in een eveneens verstrekte doos door 

de boekenbrievenbus van de bibliotheek weer 

bij Vonk ingeleverd worden. Tenslotte werd er 

uit wel 42 beschilderde doeken een prachtige 

puzzel gelegd.  

 

Het groepswerk hangt nu voor iedereen 

zichtbaar in de grote vitrine van het 

Cultuurhuys (Marktstraatzijde).  

Een lockdown van 5 maanden  

Vanaf 15 december gingen de deuren van heel 

Nederland dicht. De overschakeling naar 

online muzieklessen en vervangende 

opdrachten werd geroutineerd gemaakt. Maar 

beeldende groepslessen en band- en 

orkestrepetities kwamen volledig te vervallen. 

Gelukkig bleek al gauw dat er vanuit het Rijk 

coronacompensatie-subsidie beschikbaar 

werd gesteld om de vaste kosten te dekken. 

Hierdoor ontstond de mogelijkheid om de 

lesgelden die nu niet benodigd waren voor de 

dekking van de vaste kosten, te restitueren.  

Deze restitutie-garantie zal ook de drempel 

voor her inschrijving in het nieuwe cursusjaar 

verlagen. Maar het belangrijkste was toch het 

hernieuwde fysieke lescontact na de lockdown 

vanaf 16 mei 2021.  

De cursisten werden op hun eerste fysieke 

lesdag feestelijk ontvangen. Samen met hun 

docenten probeerden ze in de laatste weken 

van het schooljaar nog in te halen wat ze 

gemist hadden. Opnieuw kon er een echte 

proeflesdag georganiseerd worden die, net als 

het jaar daarvoor, veel animo vond.  

Thuisatelier voor 2 

Corona veroorzaakte voor met name oudere 

mensen veel eenzaamheid. Palet Welzijn 

benaderde Vonk daarom voor een gezamenlijk 



project waarbij niet meer mobiele oudere 

Waddinxveners door vrijwilligers thuis bezocht 

worden om samen kunst te maken. Aan de 

pilot gaven genoeg vrijwilligers gehoor om in 

de zomer aan de slag te gaan. Ter 

voorbereiding kregen de vrijwilligers een 

gratis workshop van docente Annemarie van 

Hooff, waarin niet alleen het technische facet 

besproken werd, maar vooral ook het sociale 

aspect aandacht kreeg. De bezoeken werden 

in de zomer van 2021 afgelegd. Zowel 

vrijwilligers als deelnemers gaven blijk van 

veel enthousiasme.  

Cultuureducatie met kwaliteit  

Vol goede moed presenteerde Vonk voor het 

nieuwe schooljaar het Waddinxveense aanbod 

aan de basisscholen met 75 workshops in de 

disciplines muziek, dans/beweging, beeldend, 

media, drama en erfgoed. Daarmee zouden 

we in totaal 2318 leerlingen bereiken. 

Vanwege Corona moesten helaas opnieuw 

heel veel geplande activiteiten afgezegd 

worden. Bij versoepeling van de lockdown 

vanaf half mei richtten scholen zich vooral op 

de leerachterstand. Toch was er gelukkig ook 

weer wat ruimte voor het culturele aanbod. 

Een aantal scholen bleef voor de veiligheid op 

slot en zag af van workshops en bezoek door 

externen. Een en ander had uiteraard veel 

voeten in aarde i.v.m. roosteren en keer op 

keer verzetten van ingeplande activiteiten. In 

overleg met de gemeente en de scholen 

worden de nu niet gebruikte middelen als 

buffer ingezet voor de bekostiging van extra 

activiteiten in de komende jaren.  

 

In april 2021 werd de eerste stap gezet om 

samen met de gemeentes Krimpenerwaard en 

Bodegraven-Reeuwijk een website te laten 

ontwerpen voor het cultuuraanbod voor het 

basisonderwijs. Op de Waddinxveense site 

www.cultuureducatiewaddinxveen.nl kunnen 

(lokale) culturele aanbieders zelf hun aanbod 

plaatsen. Scholen bepalen via deze site hun 

keuzes en geven hun aanvragen door aan 

Vonk. Vonk neemt de verdere coördinatie, 

programmering en administratieve 

afhandeling voor haar rekening.  

Ondanks corona konden de Waddinxveense 

erfgoedlessen verder uitgebreid worden. 

Daarnaast voerden cultuurcoach Annemieke 

Volmer en directeur Ingrid Ranftl eerste 

informerende gesprekken met de Interne 

Cultuurcoördinatoren (ICC-ers) en directeuren 

van alle basisscholen ter voorbereiding op de 

nieuwe tranche CMK 3 (2021-2024). Daarvoor 

werkte Vonk samen met de regio Midden-  

Foto by Liek 

Holland onder de nieuwe penvoerder 

Cultuureducatiegroep Leiden een projectplan 

uit. Onder de titel ‘Cultuureducatie verrijkt je 

kijk’ voorziet dit plan dat door het Fonds voor 

Cultuurparticipatie werd goedgekeurd, straks 

in een nog bredere verankering van 

cultuureducatie in het PO.  

 

http://www.cultuureducatiewaddinxveen.nl/


 

Cultuureducatie met kwaliteit  

De gemeente stelde in 2020-2021 voor elke 

basisschoolleerling € 11,50 beschikbaar 

voor een professioneel cultureel aanbod 

door lokale aanbieders, onder de 

voorwaarde dat de scholen eerst de 

rijksbijdrage voor louter culturele 

activiteiten gebruiken. 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 

– met een uitloop t/m juni 2021). Daarmee 

zijn door Vonk o.a. erfgoedlessen 

ontwikkeld die lesstof vervangend en 

vakoverstijgend zijn en die aansluiten bij de 

lokale geschiedenis. De lessenseries en de 

bijbehorende leskoffers kunnen door alle 

scholen gratis gebruikt worden. 

De nieuwe, door het Fonds goedgekeurde 

aanvraag voor CMK 3 (CMK 2021-2024) 

gaat op 1 juli 2021 in.  

 
Stichting Vonk in Cultuurhuys de Kroon 
 
Na een eerste gezamenlijke voorstel voor een 

nieuwe beheersstructuur dat door alle vaste 

gebruikers van het Cultuurhuys (Bibliotheek 

de Groene Venen, Stichting Vonk, 

Vrijwilligerswerk en Stichting Cultuurhuys de 

Kroon) in september 2019 aan de gemeente 

was gepresenteerd, trad er vertraging op. 

Vanaf januari 2021 werd in opdracht van de 

gemeente onder leiding van Huibert den Dulk 

een nieuw onderzoek gestart dat als 

uitgangspunt heeft dat beheer en theater 

aparte stichtingen worden. Dit onderzoek 

heeft vooralsnog niet tot concrete oplossingen 

geleid. Wel is er mede vanwege corona veel 

aandacht besteed aan de klimaatbeheersing. 

Na de lockdown werden de orkest- en 

bandlessen naar de theaterzaal verplaatst om 

optimale luchtverversing te garanderen en 

cursisten een veilig gevoel te geven.  

  

Cultuurnota  

 

Onder de leiding van Huibert den Dulk heeft 

Stichting Vonk, samen met o.a. Bibliotheek de 

Groene Venen, bijgedragen aan de nieuwe 

cultuurnota van de gemeente Waddinxveen. 

Op 2 maart vond er een (online) Open Atelier 

plaats waarin via creatieve sessies input bij 

alle culturele partners werd opgehaald. De 

cultuurnota is bij het schrijven van dit 

jaarverslag gereed. Belangrijk onderdeel 

vormt naast budget voor projecten, de inzet 

van een gemeentelijke cultuurmakelaar die de 

maatschappelijke taken van Vonk naar 

verwachting kan ondersteunen en faciliteren. 

 

Samenwerking 

Door Corona werd de gebruikelijke 

samenwerking met de partners in 

Waddinxveen flink verstoord. Met Palet 

Welzijn lukte het om het Thuisatelier voor 2 

op te zetten (zie hierboven). Voor BSO 

Quadrant konden in de kerstvakantie nog wel 

workshops gegeven worden, maar in de 

krokus- en meivakantie niet meer. De 

workshops in juli konden gelukkig weer wel 

doorgaan. 

Vonk ondersteunde daarnaast de (online-) 

musicalproductie van het Coenecoop College.  

 

 

 



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 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 0,27%.   

 

Bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur van Stichting Vonk bestond op 31 

juli 2021 uit de volgende personen:  

Voorzitter: Piet Smit. 

Secretaris: Kees Komen. 

Penningmeester: vacature (Hugo Achthoven 

aftredend per 1 juli 2021)  

Lid: Kier Knol.  

Lid: Joke Bijl.  

Naast inhoud geven aan de gebruikelijke 

bestuurlijke verantwoordelijkheid ondersteunt 

het bestuur de directeur op het gebied van 

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. 

 

Corona en het bedrijfsresultaat  

 

Een lockdown van 5 maanden kon niet 

ongemerkt aan Vonk voorbijgaan. Nieuwe 

cursussen konden immers niet starten en er 

schreven zich geen nieuwe leerlingen in voor 

muzieklessen. Het leerlingenaantal per 1 juli 

2021 viel daarom terug naar 242 (t.o.v. 345 

leerlingen per 1 juli 2020). Omdat er vanwege 

langdurige bestaande afspraken met 

personeel vanwege Corona geen inkomsten 

uit lesgelden meer tegenover stonden, én 

daarnaast de stijgende huurkosten, ca € 2200, 

niet door de subsidie worden gecompenseerd, 

sluit Vonk het boekjaar 2020-2021 af met een 

negatief bedrijfsresultaat van € 6081. 

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.  

 

 

 

 

 

 



  



PR en communicatie 

Voor begin van het schooljaar verscheen een 

papieren folder met daarin het vaste 

cursusaanbod. De basisscholen kregen hun 

programma-aanbod voor ‘Cultuureducatie 

met kwaliteit’ in een papieren versie en 

digitaal verstrekt.            

Alle informatie staat ook op onze website 

(www.stichtingvonk.nl). Een onmisbare 

partner is Hart van Holland dat activiteiten 

aankondigt en verslagen plaatst. Vonk is te 

vinden op facebook (@stichtingvonk) en 

twitter (@VonkWaddinxveen). 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 

brengt Vonk 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% . Dank zij een 

particuliere gift kwam Vonk in bezit van een 

vleugel. In goed overleg met de schenker is dit 

instrument verkocht en is de opbrengst 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

instrumenten.  

 
 

Verwachting voor 2021-2022   

Met het verstrekken van de vaccins verwacht 

Vonk een toename van inschrijvingen. De 

hoop dat de pandemie beheerst zou kunnen 

worden is helaas bij het schrijven van dit 

verslag (maart 2022) enigszins de kop 

ingedrukt. De gemeente zal over 

luchtbehandeling in Cultuurhuys de Kroon een 

besluit moeten nemen, want de kwaliteit 

ervan zal ook in toekomst van invloed zijn op 

het vertrouwen van de toekomstige en 

bestaande cursist in een veilige lesomgeving. 

Mochten daarvoor in toekomst kleinere 

groepen nodig zijn dan heeft dit gevolgen voor 

de lesgelden. Kan iedereen die nog 

opbrengen? Hoe ontwikkelt zich de 

koopkracht? Wat heeft corona gedaan met de  

kinderen? Worden de middelen van het rijk 

via het Nationaal Programma Onderwijs 

gebruikt om hun sociaal-emotionele 

achterstand in te halen door extra 

cultuuronderwijs? Dat er tenslotte met de  

invasie van Rusland in de Oekraïne op 24 

februari 2022 de hele wereld zou kunnen gaan 

veranderen, kon aan het einde van het 

schooljaar 2020-2021 al helemaal niet bedacht 

worden.  

 

Stichting Vonk, maart 2022  

http://www.stichtingvonk.nl/


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       bereik 

Muziekvoorstellingen: 

12 sept 2020  WadCultureel: optreden van bands en muzikanten,  

Workshops, proeflessen, infostand, open podium  ca 400 

3 dec 2020  optreden Anne Frank Centrum met Sinterklaasrepertoire ca 30  

Online voorstellingen muziek: 

Mei 2021  5 muziekvideo’s met leerlingenpresentaties op youtube 451  

  

Tentoonstellingen: 

Vanaf april 2020  tentoonstellingen cursisten  

Mei 2021  online tentoonstelling op youtube met werk van cursisten  

van Carina Mathot       70  

 

Workshops: 

13 aug 2020  5 culturele workshops voor BSO Quadrant    55 

25 aug 2020  4 culturele workshops voor BSO Quadrant    42  

27 dec 2019  9 culturele workshops voor BSO Quadrant    98 

23 febr 2021  8 culturele workshops voor BSO Quadrant       

22 juli 2021  11 culturele workshops voor BSO Quadrant   121 

 

Scholen: 

Okt 2020 -  juli 2021 184 activiteiten voor PO, waarvan 90 (=48,9%) uitgevoerd  2318 

23 sept, 8 juli 2021    Overleg ICC-ers PO 

Jan – april 2021  online overleg met iedere basisschool    

okt 2020 – juli 2021 6 keer werkgroepoverleg CMK MiddenHolland    

Okt 2020 – feb 2021 Zangcoaching online Musical Coenecoopcollege    

 

Overig: 

Sept 2020-juni 2021 3 keer (online-)overleg directeuren Muziekscholen Zuid-Holland  

2 maart 2021                  Open Atelier Gemeente tbv cultuurnota   

10 maart 2021  Inspiratiebijeenkomst culturele aanbieders ivm CMK 3    

  

    

 

 

 

  


