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Beleidsplan

Voorwoord

Geachte lezer,
Voor u ligt het eerste beleidsplan van Stichting KidsmArt.
Onze Stichting KidsmArt zet zich in voor gelijke kansen voor elk kind om zich cultureel,
artistiek en creatief te ontplooien.
Het Verdrag van de Rechten van het Kind stelt dat
“alle kinderen recht hebben op vrije tijd en ontspanning.”
Artikel 31 van dat verdrag schrijft voor
“….[dat] het kind recht heeft op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend
bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.”
Toch is dit niet voor ieder kind mogelijk. Wij maken ons sterk om kinderen die cultureel actief
willen zijn, maar hiervoor de middelen en kennis ontberen, financieel te ondersteunen.
In dit plan leest u meer over onze missie, onze toekomstvisie en ambities en over hoe wij
onze missie in de praktijk willen uitvoeren.
We wensen u veel leesplezier.
Namens het bestuur van Stichting KidsmArt ,

Hasse J.J. Dekker
Voorzitter
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“ Het leven is een hele kunst “
Stichting Kidsmart heeft tot doel soelaas te
bieden aan kinderen van 8 tot 18 jaar om hun
ambitie & talent op kunstzinnig en cultureel
vlak te ontwikkelen.
Wij richten ons speciaal op kinderen “ op wiens
schouders het geluksvogeltje zelden landt ”.
Kinderen van gezinnen die sociaal en
maatschappelijk veelal buiten de welvarende
boot vallen.
Uit eenoudergezinnen die met minimale
financiële middelen moeten rondkomen.
Met lokale creatieve beroepskunstenaars en artiesten , van beeldhouwer tot zangeres, van
schilder tot streetdancer, van violist tot actrice,
zetten wij ons in om kinderen met ambitie, interesse en talent les te geven.
Daarbij wordt samen gewerkt met lokale,
maatschappelijk strategische partners en realiseren wij met bewoners uit de participerende
wijken onze cursussen. Hiermee realiseren wij
een inclusieve woonwijk; stapsgewijs samen
vormgeven van de wijk en bouwen aan de
lokale samenleving in al haar facetten.

Het credo “samen leven is samen spelen” doet
eveneens opgeld. Onze” kinderen delen de cursussen met leeftijdgenoten uit de wijk, die geen
beroep behoeven te doen op onze financiële
ondersteuning. Iedereen is gelijk in de lessen.
De lessen zijn tevens ontmoetingsplekken van
kinderen die mogelijk niet dagelijks met elkaar
omgaan door de verschillende achtergronden en
komaf. De kinderen werken gedurende de
cursussen aan een feestelijk slotakkoord…
een publiek optreden voor familie en
belangstellenden.
Door middel van onder meer gulle gaven uit de
samenleving, subsidies, een jaarlijks ART GALA,
fondsenwerving en een brede diversiteit aan
acquisitieactiviteiten financiert Stichting Kidsmart
haar doelstellingen.
En als een van origine Amersfoortse initiatief,
beginnen wij in de stad Amersfoort om ons
initiatief aansluitend landelijk uit te rollen.

Stichting Kidsmart zet zich daarnaast in voor
het minimaliseren van de kansenongelijkheid
die de probleemwijken zo kenmerken en het
maximaliseren van culturele ontplooiingsmogelijkheden.
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Context
Armoede in Nederland
Armoede in Nederland is een feit. Anno 2021
groeit 1 op 10 kinderen in Nederland op in armoede. Het rapport ‘Opgroeien en opvoeden
in Armoede’ van het Nederlands Jeugdinstituut meldt dat opgroeien in armoede onder
meer sociale uitsluiting tot gevolg heeft:
“Veel arme kinderen zijn uitgesloten van voorzieningen die geld kosten. Armoede kan dus
leiden tot sociaal isolement”.
En dat terwijl meedoen in de samenleving in
het algemeen beschouwd wordt als een eerste
levensbehoefte. Bovendien wordt verondersteld dat ontwikkeling van culturele competenties en actieve cultuurparticipatie door
kinderen bijdraagt aan opwaartse maatschappelijke mobiliteit, bestrijding van sociale uitsluiting en grote(re) kansen om de sociale ladder
te beklimmen. 1
Daarom stimuleert Stichting KidsmArt
cultuurparticipatie- en educatie voor minder
bedeelde kinderen die onder de armoedegrens leven. Het doel is om barrières weg te
nemen door financiële en sociale ondersteuning te bieden aan die kinderen tussen de 8-18
jaar, die actief bezig willen zijn met culturele,
muzikale en creatieve expressie. Daarmee legt
Stichting KidsmArt voor de komende decennia
het fundament voor gelijke kansen door de
ontwikkeling van hun culturele/kunstzinnige
en expressieve ambities en competenties.

Armoede in Amersfoort kent een aantal wijken
waarin gemiddeld meer armoede heerst.
In Amersfoort leven tegen de 5.000 kinderen
onder de armoedegrens2, waaronder een deel in
de wijk Liendert.
Dit impliceert 1 op de 10 kinderen in Amersfoort.
De wijk Liendert is een gemêleerde wijk.
Het gemiddelde inkomen in Liendert is een van
de laagste vergeleken met de rest van Amersfoort; 20.200 euro per jaar3 ten opzichte van
een gemiddelde van 28.100 euro voor Amersfoort. Wij richten ons dan ook in eerste instantie
op deze woonwijk.

De positieve invloed van kunst en cultuur
op leefomstandigheden
Dikwijls denkt men bij armoede vooral aan het
ontbreken van geld. Uiteraard speelt gebrek aan
geld een grote rol bij het ontstaan en voortduren
van armoede. Maar er is meer. Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderscheidt drie hoofdvormen
van sociale uitsluiting als gevolg van armoede:
1) geldgebrek (materiële deprivatie),
2) onvoldoende sociale participatie zoals belemmering van deelname van kinderen aan sport,
muziekles, hobbyclub of scouting, het maken van
uitstapjes, vakantie, bezoek aan vriendjes, het
vieren van verjaardagen),
3) onvoldoende toegang tot sociale grondrechten (door bijvoorbeeld het wonen in een onveilige
buurt, afwezigheid van voorzieningen voor kinderen) en de normatieve integratie (opgroeien in
een omgeving waar overtreden van regels normaal is, spijbelen, diefstal, vandalisme, geweld).4

1

Uit het rapport ‘Gelijke kansen door onderwijs en cultuurparticipatie/-educatie. Kennissynthese van het LKCA’
( 2020, p. 8.). Geraadpleegd op 1 april 2021.
2
Bron: https://www.leergeldamersfoort.nl/wie-zijn-wij/.
3
Bron: https://allecijfers.nl/wijk/wijk-10-liendert-amersfoort/.
4
Bron: SCP 2009: 13
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Context
Juist omdat zowel armoede en sociale uitsluiting zoveel vlakken van het leven raakt,
wordt actieve deelname aan culturele of creatieve activiteiten door kinderen als een middel gezien ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Want ook het ontdekken en
ontwikkelen van culturele en creatieve competenties draagt bij aan een wijd scala van vaardigheden, die men ook in het dagelijks leven
‘nodig heeft’. Het voert te ver om hier in dit beleidsplan een overzicht te maken van alle literatuur, die pleit voor een positieve
bijdrage van cultuurparticipatie-en educatie
aan het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke en psychosociale positie van het kind.
Een dwarsdoorsnede laat in elk geval zien dat
activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en
creatieve expressie een positief effect hebben
op het ontwikkelen van cognitieve, creatieve,
motorische, persoonlijke en sociale kwaliteiten. Het rapport ‘Het belang van kunst en cultuur voor Amersfoort’ schrijft dat “kinderen en
volwassenen die cultuureducatie of amateurkunsteducatie volgen of hebben gevolgd, het
‘beter’ doen (op bijvoorbeeld het gebied van
arbeidsmarkt, schoolprestaties, gezondheid)
dan kinderen en volwassen die dat niet doen.

Ook de mate waarin deelnemers meer zelfvertrouwen krijgen of betere sociale vaardigheden
ontwikkelen is aannemelijk5. Actieve deelname
aan cultuur is op veel vlakken buitengewoon
waardevol. Stichting KidsmArt hecht waarde aan
de meerwaarde in de relatie tussen actieve cultuurdeelname en het creëren van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en creatieve
expressie bij minder bedeelde kinderen. In een
notendop; Stichting KidsmArt beschouwt het
deelnemen aan culturele activiteiten door kinderen als een belangrijke katalysator voor persoonlijke ontwikkeling. De meerwaarde van cultuur/
cultuurdeelname door kinderen is veelzijdig en
wordt in verband gebracht met positieve veranderingen op sociaalpsychologisch, sociaal-economisch en maatschappelijk-cultureel niveau.
Kinderen ontwikkelen door cultureel actief te
zijn met 21e-eeuwse vaardigheden6, die zij hard
nodig hebben in de toekomst. Ten slotte leert
onderzoek dat cultuurparticipatie sociale cohesie
bevordert. Mensen ontmoeten elkaar met kunst
of cultuur als gemene deler en grote verbinder,
dit veroorzaakt nieuwe relaties en versterkt onderlinge betrokkenheid in het sociale domein.
Onderzoek leert dat de kinderen waarop wij ons
richten een chronisch gebrek hebben aan zelfvertrouwen; “iets kunnen” en daarvoor gewaardeerd
worden geeft een kind vleugels.

5

Bron: Atlas voor gemeenten: Het belang van kunst en cultuur voor Amersfoort, 2019, p.64-65.
Onder 21e-eeuwse vaardigheden verstaat men “Om 21e - eeuwse vaardigheden te ontwikkelen via cultuuronderwijs, hebben
leerlingen allereerst altijd kennis nodig van kunst, cultureel erfgoed en media. Hieronder een aantal voorbeelden van de
combinatie van vakspecifieke kennis met de 21e eeuwse vaardigheden creatief denken, kritisch denken, burgerschap,
samenwerken, communiceren en ict- en mediageletterdheid.” Bron: LKCA, geraadpleegd op 1 april 2021.
6
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Missie
Stichting KidsmArt stimuleert cultuurparticipatie en
educatie van minder bedeelde kinderen. Zij doet dat
door financiële barrières weg te nemen. Het doel is
om allereerst voor alle kinderen in de regio
Amersfoort drempels te slechten door financieel en
sociaal ondersteuning te bieden aan die kinderen
die actief willen zijn met culturele, muzikale en
creatieve expressie en het ontwikkelen van hun
competenties. Daarmee leggen wij voor de komende
decennia het fundament voor alle kinderen in
Amersfoort, Soest en Hoogland om samen op te
trekken in hun zoektocht naar talent en artistieke
vorming.
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Toekomstvisie en ambitie
Op het terrein van effecten en de impact van
cultuur op de wijk zijn onderzoeksresultaten
verschenen. De resultaten geven aan dat cultuur bijdraagt aan sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en het oplossen van sociale
problemen. De waardering van bewoners voor
de leefbaarheid is in aandachtswijken met
kunst en cultuur harder gestegen dan in aandachtswijken zonder cultuur. De toegenomen
waardering werkt ook door in een extra toename van woningwaarde.
Cultuur lost geen diepe sociale problemen op,
maar heeft wel een meerwaarde voor de wijk.
Het gebruik van culturele activiteiten en
identiteitsversterkende maatregelen zoals
branding of een leefstijlbenadering in aandachtswijken zijn populair. Onderzoek wijst
echter uit dat de verwachte impact van
kunstprojecten op sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en het oplossen van sociale
problemen niet direct waargemaakt wordt.
Mensen worden individueel niet veel beter
van deelname aan een cultuurmanifestatie in
de wijk of een kunstwerk op de flat. Wel zijn er
effecten op het niveau van de wijk zelf. Kunst,
cultuur en identiteit blijken inspirerende instrumenten om bewoners bij de wijk te betrekken.
Door meer inzet gaat hun waardering voor de
leefbaarheid omhoog. Ook zorgt het voor een
beter imago van de wijk en dit werkt door in
een toename van de eerder genoemde
woningwaarde.
Een van de later toegevoegde pijlers binnen
de wijkenaanpak is cultuur. Vaak worden bij
intensieve herstructurering kunstprojecten
ingezet om bewoners te activeren en de
sociale cohesie in de wijk te versterken.
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Daarnaast is het gebruik van identiteitsversterkende maatregelen populair in het beheer van
aandachtswijken. Door de toepassing van kunst,
het bouwen in specifieke stijl of thema, of proberen aan te brengen van een bepaalde sfeer
zouden bewoners zich meer thuis gaan voelen
in de wijk, met versterking van de leefbaarheid
tot gevolg. Branding en de leefstijlbenadering
zijn twee manieren waarop de identiteit van een
gebied verkend en verder vorm gegeven wordt
in de fysieke omgeving. Daarbij kan het ook een
rol spelen in de woningtoewijzing binnen de wijk
en het aantrekken van nieuwe doelgroepen.
Door mensen met dezelfde leefstijl bij elkaar te
plaatsen zou er minder sprake zijn van overlast,
waar branding dient te leiden tot meer gemeenschapsvorming. Tevens geeft het de wijk een
duidelijkere, meer positieve uitstraling.
Er zijn verschillende onderzoeken naar de effecten van de inzet op cultuur in wijken. Hieruit
blijkt dat kunstprojecten, brandingssessies of het
toepassen van leefstijlen als katalysator op het
persoonlijke en sociale vlak werken, maar dat
van verheffing geen sprake is en dat er ook geen
diepere sociale problemen door worden opgelost. Bewoners die kampen met werkloosheid, armoede, schulden en gebrek aan startkwalificaties
worden door het zich meer met hun woonomgeving identificeren, deelnemen aan een culturele
manifestatie of een kunstwerk in de buurt krijgen
niet direct beter. Wel kan het een zetje in de rug
geven. Zo blijkt uit het onderzoek dat het wijktheater in Katendrecht heeft laten uitvoeren, dat
de bewoners die meededen met het theater (spelen, kostuums, catering) beter in hun vel zitten en
zich meer verbonden voelen met de wijk.
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Toekomstvisie en ambitie
Kortom, op het terrein van sociale cohesie,
persoonlijke ontwikkeling en het oplossen van
sociale problematiek worden de grote verwachtingen van de impact van cultuur niet geheel waargemaakt.
Cultuur heeft echter wel degelijk een belangrijk effect op het niveau van de wijk zelf. Zo
blijkt dat de waardering van bewoners voor de
leefbaarheid is in aandachtswijken met kunst
en cultuur meer omhoog gaat dan in aandachtswijken zonder cultuur.
De toegenomen waardering werkt ook door
in een extra toename van woningwaarde. Een
gemiddelde stijging van de woningwaarde
van € 1.000,=- per woning leidt in een gemiddelde buurt van 2.500 woningen in 10 jaar tot
een waardestijging van € 2,5 miljoen. Vooral
de woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren hebben daar profijt van. Niet alleen
wordt de verhuurbaarheid van de woningen
verbeterd, ook de sloop en nieuwbouw kan
worden beperkt en de verkoopbaarheid van de
woningen gaat vooruit. Eerder was al aangetoond dat de opbrengsten van cultuurinvesteringen in de stadscentra veel hoger zijn dan
de kosten. Nieuw is, dat dit niet alleen geldt
voor de centra waar de grote kunstinstellingen
gevestigd zijn, maar ook voor de slechtste
wijken in de stad. De bewoners hebben direct
profijt doordat zij de gelegenheid krijgen het
podium te bestijgen en nieuwe talenten te
ontwikkelen. Maar er zijn ook collectieve baten doordat de buurt levendiger en leefbaarder
wordt en er onderlinge verbanden tussen bewoners ontstaan. Publiekaantrekkende activiteiten zijn bovendien goed voor de reputatie
en de omzet van ondernemers in de buurt.
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Onderzoek naar branding en de leefstijlbenadering laat zien dat de effecten hiervan op bewoners
en wijken relatief gering is. Voor nieuwkomers is
een thema of beoogde sfeer slechts in beperkte
mate een reden om voor deze plek te kiezen.
Zeker bij sociale huur zoekt men in de eerste
plaats naar een geschikte woning. Daarnaast
blijkt de veronderstelling dat het bij elkaar laten
wonen van gelijkgestemden een prettiger sociaal
klimaat en meer gemeenschapsvorming met zich
meebrengt nauwelijks op te gaan. De leefbaarheid van de wijk wordt er weinig door beïnvloed.
Wel zorgen het bouwen in een bepaald thema of
aanbrengen van sfeerelementen dat bewoners
de omgeving meer waarderen.
Uit de studies naar cultuur, kunst en identiteit
komt ook naar voren dat het elementen zijn die
een belangrijke rol spelen in het proces van de
aanpak en ontwikkeling van wijken. Het geeft bewoners en professionals inspiratie, een gezamenlijke verbeelding en zorgt zo voor vertrouwen in
het proces. Ook helpt het partijen op een andere,
meer positieve manier naar de wijk te kijken. Door
deze identiteit mee te nemen in een herstructureringsopgave en naar buiten uit te dragen, neemt
de woontevredenheid toe en wordt ook het
imago van de wijk beter.
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Toekomstvisie en ambitie
Wat levert het op?
•
Meedoen aan de voorstelling was beter dat wat de GGZ /RIAGG wist te bereiken
(value for money)
•
Mensen voelen zich erkend, zelfverzekerder en weten zich verbonden en gehoord
•
Men moet voor het wijktheater Nederlands spreken, waardoor het leren van de taal sneller gaat
•
Men leert de vaardigheid…voor jezelf durven kiezen
•
Men leert om iemand aan te kijken, wat van pas komt bij sollicitaties
Werkwijze en stappenplan
Voor de uitvoering van haar missie heeft de landelijke Stichting KidsmArt allereerst de regio Amersfoort, Leusden, Soest als doelstellingsgebied gekozen, waarbij de wijk Liendert in Amersfoort als pilot
fungeert.
KidsmArt hanteert een proactieve aanpak waarbij op basis van de behoeftewens van het kind, een
culturele en creatieve ontdekkingstocht wordt ingericht zonder kosten voor het kind/ouders in kwestie.
Dit wordt gedaan in overleg met het kind en diens omgeving zoals ouders, opvoeders, school en de
cultuurdragers in de wijk. Wij stippelen gezamenlijk een routekaart uit die het best past bij de situatie
en het wensenpakket van het kind.
KidsmArt richt hiervoor KidsmArt Cultuurhuizen op. Het Cultuurhuis is zowel springplank als uitvalsbasis voor deze ontdekkingstochten. KidsmArt wil met het Cultuurhuis een wijkgerichte en duurzame,
fysieke plek creëren van waaruit kinderen tussen de 8 en 18 jaar een kans krijgen hun creatieve talenten te ontwikkelen en ambities waar te maken. De Cultuurhuizen worden gevestigd in reeds bestaande
gebouwen en ruimten, zoals wijkcentra, sportzalen, scholen en dergelijke. Het KidsSmart Cultuurhuis is
derhalve geen fysiek gebouw, maar meer als een Creatief Thuis te bestempelen.

Bewustwording
1 op de 10 kinderen in Nederland groeit op onder de armoedegrens, blijkt uit cijfers van het Centraal
Bureau van de Statistiek. Door middel van voorlichting- en bewustwordingscampagnes wil Stichting
KidsmArt het Nederlandse publiek bewust maken van de problematiek rondom de kinderen die in
Nederland opgroeien in armoede.

Transparantie
Stichting KidsmArt vindt het belangrijk om transparant te communiceren naar haar donateurs en sponsoren. Dit doet Stichting KidsmArt onder meer door middel van de volgende punten:
- 3 x keer per jaar ontvangen donateurs, sponsoren en zakelijke relaties een digitale nieuwsbrief
- Het financieel jaarverslag wordt voor 1 april van het volgende kalenderjaar op de website worden
gepubliceerd
- Via sociale media informeert Stichting KidsmArt regelmatig haar relaties over de voortgang van de
onderhanden projecten
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KidsmArt Cultuurhuis en de Organisatie
KidsmArt maakt naast haar eigen communicatie- en marketinginzet gebruik van
bestaande communicatiekanalen van de scholen, daar deze kanalen bij ouders en kinderen
bekend zijn. In dit aanmeldingstraject worden
de eisen en voorwaarden omtrent privacy en
AVG in acht genomen op basis van de protocollen die daarvoor zijn opgesteld.
Na deze aanmelding krijgen de kinderen via
de wijkorganisatie (in dit geval Huis van Bartels) een uitnodiging om naar het Cultuurhuis
te komen10. In het Cultuurhuis maakt een bezoekend kind kennis met de mogelijkheden
van het programma-aanbod. In het algemeen
komt een kind komt in aanmerking voor het
kosteloos volgen van een cursus of les via
KidsmArt indien het netto maandinkomen lager is dan Euro 2.034,67 (gezin) of Euro 1.413,77
(eenoudergezin) – het kind tussen de 8 en 18
jaar is - in Amersfoort, Leusden , Soest, Hoogland of Hooglanderveen woont – en aangemeld is bij Stichting Leergeld Amersfoort.
Het doel is om kinderen die daar behoefte aan
hebben, na deze kennismaking, te prikkelen
hun verdere stappen te zetten in hun persoonlijke, culturele ontdekkingsreis. KidsmArt en
haar partners zullen deze reis stap voor stap
begeleiden. Hiertoe werkt KidsmArt samen
met en maakt gebruik van ondersteuning door
diverse organisaties in de wijk, zoals Huis van
Bartels, Scholen in de Kunst, gemeentelijke
instanties en de ABC-scholen. Zij zijn, zoals
eerder gezegd, onze partners in Amersfoort.

Stichting KidsmArt financiert daarnaast de huur
van onder meer de lesruimtes, docenten en instrumenten. Tevens nemen Bestuursleden deel
in de organisatie van het kunstonderwijs in de
vorm van projectmanagement en communicatie.
Kunst- en Cultuurprogramma
Het kunst- en cultuurprogramma van KidsmArt
Cultuurhuis omvat een divers aanbod, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

beeldende kunst (tekenen, schilderen,
beeldhouwen, fotografie etc.)
muziek/ instrumentaal (viool, gitaar, blaasinstrument etc.)
zang en dans
theater
urban art
graffiti & street art
ballet

De lessen worden op verschillende locaties in
de wijk gegeven. Een handenarbeidlokaal in een
school, een gymzaal of een ontmoetingsruimte bij
een buurthuis kunnen daartoe gebruikt worden.
KidsmArt zorgt in samenwerking met betrokken
partners voor de werving van leerlingen, de communicatie en verschaft de middelen en uitrusting
in de leslokalen. Een hechte samenwerking tussen de wijkpartners en scholen is van groot belang voor het welslagen van het
KidsmArt Cultuurhuis.11
Participanten in het programma zijn:
•
zelfstandige professionals en docenten
van Scholen in de Kunst
•
deskundige beroepskunstenaars uit de
wijk
•
organisaties uit Amersfoort met een
cultureel aanbod

10

Of eventueel naar een andere locatie in de wijk, alwaar het betreffende programma plaatsvindt.
Bij voorkeur bieden wij de cursussen aan vanuit een specifiek voor het Cultuurhuis ingerichte locatie.
Indien dit niet mogelijk is, maken wij gebruik van sporthallen, buurthuizen, scholen enz.
11
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KidsmArt Cultuurhuis en de ontwikkelingsstadia
“De KidsmArt - programmamanager organiseert de communicatie tussen de wijkpartners,
kinderen en ouders. De Programmamanager bewaakt het programma, de voortgang van
het KidsmArt Cultuurhuis-traject in de wijk en onderhoudt de contacten met alle projectpartners.”

Talentontwikkeling
Door in een vroege fase te investeren in talentontwikkeling waarborgen wij de duurzame en zelfstandige culturele ontwikkeling van het kind. Zoals gezegd, heeft het actief bezig zijn met kunst en cultuur
veel positieve effecten op kinderen. Het draagt bij aan cognitieve ontwikkeling, sociale vaardigheden
en bevordert persoonlijke groei. Door het creëren van een veilige en inspirerende omgeving, het aanreiken van de juiste middelen en begeleiding, levert KidsmArt maatwerk. Hiermee kunnen wij diverse
stadia van talent herkennen en inzetten op hetgeen in een bepaald stadia van ontwikkeling van belang
is: motivatie en enthousiasme, didactiek en methodiek, of specialisatie en verdieping.
Het KidsmArt Cultuurhuis onderscheidt een drietal stadia in het talentontwikkelingsproces:
•
beginnend
•
gevorderd
•
vergevorderd
Stadium 1 - beginnend (ontdekken, oriëntatie)
Wij gaan ervan uit dat de meeste kinderen die zich aanmelden voor een culturele activiteit van
KidsmArt Cultuurhuis, starten op beginnend niveau. In deze fase is veel ruimte om zelf te ontdekken
wat zij leuk vinden of eventueel te switchen naar een andere activiteit. Wij beogen vanuit enthousiasme
van zowel leerling/kind als docent, duidelijk te krijgen of er talent dan wel ambitie is voor een bepaalde (kunst)vorm of activiteit en hoe dat verder kan worden ontwikkeld. Op dit niveau bieden gepassioneerde, in de wijk wonende beroepskunstenaars een goed kader aan als docenten, eventueel
in samenwerking met professionals. De nadruk ligt immers in eerste instantie op enthousiasmering,
aanmoediging en motivering.
Stadium 2 - gevorderd (ontwikkelen)
In dit stadium hebben de kinderen hun keuze gemaakt in welke culturele activiteit zij zich verder willen
ontwikkelen. Daarbij hoort ook de deskundigheid en de ondersteuning van professionals. Didactiek en
methodiek zijn hierbij de termen van belang. Kinderen die van stadium 1 naar 2 overgaan, worden voor
aanvang van stadium 2 - indien van toepassing en gewenst - doorverwezen naar andere aanbieders
(buiten het Cultuurhuis) zoals Scholen in de Kunst en particulier (muziek,-theater, kunst-) onderwijs. Zij
ontwikkelen daar – idealiter gesproken - hun vaardigheden naar een volgend stadium. In stadium 2
verblijven de kinderen enkele jaren en switchen daar binnen niet meer.
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KidsmArt Cultuurhuis en de ontwikkelingsstadia
Stadium 3 - vergevorderd (specialiseren)
In het stadium van specialisatie en verdieping hebben kinderen extra aandacht en ondersteuning nodig
(bijvoorbeeld in de vorm van een talentklas) om zich verder te specialiseren. Het leveren van maatwerk
hoort hierbij. Overdracht van kennis en vaardigheden door ‘masters’ in het vak werkt daarin stimulerend. In sommige gevallen is het beschikken over kwalitatief hoogwaardige instrumenten en uitrusting
noodzakelijk. Dit wordt mogelijk gemaakt via de toekenning van een ‘KidsmArt Scholarship’.
Kinderen kunnen tot hun 18e jaar in stadium 3 hun artistieke talenten ontplooien en stromen daarna
eventueel door naar bijvoorbeeld een Hogeschool voor de Kunsten. Hiervoor is extra financiële ondersteuning benodigd die door de Stichting KidsmArt wordt georganiseerd via sponsoren (bedrijfsleven
en donateurs) en specifieke fondsen die talentontwikkeling een warm hart toedragen.
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KidsmArt Cultuurhuis en de ontwikkelingsstadia
Het belang van het creëren van succeservaringen: sharing is caring
Op alle niveaus en in alle stadia is het delen en “ showcasen “ van het opgebouwde culturele kapitaal
een belangrijk onderdeel van het creëren van motivatie en zelfvertrouwen. Wij weten dat het ervaren
van succes een enorme motivatiebooster is. Deze succeservaringen kun je op diverse wijzen vormgeven; in de vorm van een concert of show, een tentoonstelling, een online performance, een festival
etcetera. En dit kan zowel lokaal (in de wijk) of breder uitgezet worden. In dit kader creëert KidsmArt
bewust een aantal (tussentijdse) doelen, waar de student naar toe kan werken. Deze dienen zowel om
succeservaringen te creëren alsook ijkpunten te creëren in een individueel ontwikkelingstraject. Door
zich te presenteren aan anderen én aan een groter publiek, neemt waardering, trots en zelfvertrouwen
bij de leerling toe. Zodoende ervaren zij een heuse succeservaring! In stadium 3 kunnen leerlingen
bijvoorbeeld meedoen aan Provinciale of landelijke wedstrijden of andere culturele evenementen en
festivals. Ook in groepsverband (ensemble, orkest, dansgroep, koor, theatergroep) kunnen getalenteerde leerlingen meedoen aan presentatiemomenten.
Een bijkomend neveneffect van zulke momenten van validering en ratificering van opgedane kennis en
kunde is dat het zichtbaar wordt voor de omgeving. Deze momenten zijn inspirerend voor iedereen die
erbij betrokken is: voor de leerling zelf, maar ook voor vrienden, familie, medestudenten en het publiek.
En als zulke performances of showcases lokaal gehouden worden, dan fungeren ze ook tegelijkertijd
als ontmoetingsplek en verbinding met andere wijkbewoners en bevordert het daarmee de sociale
cohesie en inclusie in de wijk. Win-win dus.
De figuur hieronder geeft een schematisch overzicht van betrokkenen met betrekking tot de
diverse stadia van ontwikkeling.

KidsmArt Cultuurontwikkeling van kinderen
Studiebeurzen

Doorgroei
StLG

SidK

Scholarship

STAD

Verbinding en financiële steun vanuit KidsmArt

Motivatie
Ontwikkeling

Basis Cultuurscholing / Talent Scouting
Instrumenten

SidK

Huur locaties

Verbinding en co-financiering KidsmArt

Motivatie
WIJK

Muziek

Oriëntatie

Dans

Beeldend

Wijkinitiatieven, KidsmArt Cultuurhuis
Huis Bartels

033 in de buurt
Verbinding en co-financiering KidsmArt
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KidsmArt Cultuurhuis en de procesorganisatie
Operationele uitvoering
Nu u weet wat onze visie is en op welke wijze KidsmArt kinderen begeleidt in hun culturele ontwikkeling, gaan wij nog even een stap terug om te laten hoe dat kind überhaupt bij KidsmArt terecht komt.
Hoe ziet de route van het kind van aanmelding tot deelname eruit? Hieronder een schematisch
overzicht.

KidSmart Cultuurhuis Routekaart
Route kind

Route budget

Aanmelding kind

Toewijzen budget
St Leergeld

St Leergeld
Door ‘directe’ fondsen:
Cultuurinnovatie fonds / Jeugd cultuurfonds
Is er aanvullende financiële steun nodig:
St KidSmart

ABC scholen
Scholen in de Kunst
Website

St KidSmart

Wijkpartner

Beschikbaarheid middelen
Toetsing financiële draagkracht

Wijkpartner

St Leergeld

SidK
Door ‘directe’ fondsen:
Materialen Fonds
Is er aanvullende financiële steun nodig:
St KidSmart

Organisatie & toezicht
Wijkpartner

St KidSmart

SidK
St KidSmart

Toetsing Budget

St KidSmart

Samenwerkingspartners
Het KidsmArt Cultuurhuis is een collectief van samenwerkende partners in het belang van een goed
cultureel klimaat in de wijk en uiteindelijk ook in de stad en regio. De stakeholders van het KidsmArt
Cultuurhuis-project in Liendert zijn Stichting KidsmArt, ABC-scholen, Scholen in de Kunst, Stichting
Leergeld en Het Huis van Bartels. De stakeholders werken samen met professionele creatieve
beroepsuitoefenaars, basis- en middelbare scholen, gepassioneerde wijkbewoners, zzp’ers,
buurthuizen en buurtorganisaties.
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KidsmArt Cultuurhuis in Liendert-Amersfoort
Een eerste lokale start
Stichting KidsmArt is in mei 2021 in de Amersfoortse wijk Liendert begonnen met een Cultuurhuispilotproject; allereerst met een beperkt aanbod voor kinderen uit de lagere ( ABC ) scholen. In de
paragraaf werkwijze volgt de toelichting hierop. De KidsmArt Cultuurhuizen functioneren als springplank en uitvalsbasis voor kinderen in Liendert die graag cultureel/ artistiek actief willen zijn, maar de
middelen er niet voor hebben. Hoewel wij er ons bewust van zijn dat Amersfoort prachtige culturele
instellingen heeft waar een divers aanbod wordt geboden, is de sprong die een kind moet maken
vanuit een wijk als Liendert naar de voorzieningen en het centrum vaak onoverbrugbaar.
Door de oprichting van een KidsmArt Cultuurhuis in de eigen wijk, dicht bij de woonplek en familie en
vriendjes/vriendinnetjes van de kinderen, wordt de afstand tussen kind en aanbod letterlijk verkleind.
Het Cultuurhuis speelt een sleutelrol in het vinden, bereiken en verbinden van deze groep kinderen.
Daarnaast bevordert het vestigen van Cultuurhuizen in de wijken het participatiemodel dat wij voor
ogen hebben. Hierin nemen wijkbewoners deel aan de activiteiten in de rol van projectmanager,
docent of begeleider. De sociale integratie en interactie met de wijkbewoners is dan ook een
belangrijke voorwaarde om tot een succesvolle ontwikkeling van de kinderen te komen.
KidsmArt Cultuurhuis Liendert is de eerste aanzet voor een olievlek van initiatieven door specifieke
Amersfoortse wijken, met Liendert als kraamkamer. Vathorst, met de Scholen in de Kunst - vestiging “Icoon”, of Kruiskamp is dan een logische tweede stap. Zodra het KidsmArt Cultuurhuis - initiatief
aanslaat, is dit de springplank naar een nationale aanpak, waarbij de structuur wordt gekopieerd naar
andere steden.
Kunst en cultuur zijn belangrijke waardemakers 7
Kunst en cultuur in de wijk dragen bij aan nieuwe verbindingen tussen mensen en creëren nieuwe
beelden over de wijk en zijn daarmee belangrijke waardemakers.

7

Platform31, wetten van de wijkaanpak, www.platform31.nl, https://www.platform31.nl/wijkengids/

13-wetten-van-de-wijkaanpak/13-6-kunst-en-cultuur-zijn-belangrijke-waardemakers

Stichting
Geef(t) kinderen kleur

# 16

Stichting
Geef(t) kinderen kleur

KidsmArt Cultuurhuis in Liendert
Het KidsmArt Cultuurhuis in Liendert wordt gesteund door een collectief van partners, dat het belang
van een gezond cultureel klimaat in de wijk Liendert hoog in het vaandel heeft staan. Liendert is ook de
thuisbasis van geëngageerde en reeds betrokken muziekdocenten en -professionals. De onderlinge
samenwerking van wijkbewoners betekent een impuls voor de sociale cohesie. Het is een project van,
voor en door mensen uit de wijk. Daarnaast speelt Scholen in de Kunst met haar educatieve programma’s een belangrijke rol in het herkennen en verder brengen van talent van ambitieuze kinderen. Ons
gezamenlijke doel is om de kinderen samen artistiek, creatief en cultureel bezig te laten zijn in een
sociaal veilige omgeving. Het door Stichting KidsmArt geïnitieerde KidsmArt Cultuurhuis wordt mede
in samenspraak met ‘Het Huis van Bartels’, Indebuurt033 en de ABC-Scholen in de wijk Liendert geactiveerd8 . Het Cultuurhuis heeft een laagdrempelig karakter. Het is belangrijk om plekken in de wijk
te creëren waarbij het kind de gelegenheid krijgt om met leeftijdgenoten en buurtgenoten te genieten
en plezier te maken.
De kinderen die het Cultuurhuis bezoeken, zijn aangemeld door partners uit ons netwerk. Hiervoor
worden de scholen in stelling gebracht; in dit geval de drie middelbare scholen en de ABC scholen9.
Via de website van deze scholen wordt de aanmelding georganiseerd. De cultuurcoördinatoren op de
scholen zijn de vooruit geschoven oren en ogen om te komen tot een eerste onderzoek welke kinderen interesse hebben in het programma-aanbod van KidsmArt. Zij zorgen er tevens voor dat een kind
zich opgeeft/aanmeldt.

8

De pilot rondom de oprichting van het KidsmArt Cultuurhuis is nu gestart, maar heeft nog niet de naam
KidsmArt Culturhuis; het feitelijke begin is in september 2021 als de pilot is afgerond en de kickoff van het
Cultuurhuis plaatsvindt tijdens een wijkfestival.
9
Wat zijn ABC scholen? “In de meeste wijken in Amersfoort werken onderwijs, kinderopvang en welzijn samen
in ABC’s. De afkorting ABC staat voor: Amersfoortse Brede Combinatie. De samenwerking binnen de wijken
varieert van elkaar ontmoeten en kennen tot een intensieve samenwerking met een breed activiteitenaanbod.”
(bron: https://www.abc-amersfoort.nl/over-abc/).
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Projectpartners KidsmArt Cultuurhuis in Liendert
Scholen in de Kunst
Scholen in de Kunst wil iedereen de kans
geven kunst en cultuur te beleven in al zijn vormen. Daarom verzorgen zij lessen, cursussen,
projecten en voorstellingen in de kunstrichtingen beeldend, dans, muziek en theater.
Scholen in de Kunst is een publieke instelling
die ten doel heeft door middel van cultuureducatie zoveel mogelijk mensen in aanraking
te brengen met kunst en cultuur. Bij Scholen
in de Kunst laten meer dan 100 bevlogen en
deskundige docenten de cursisten de kracht
van kunst ervaren.
•
Scholen in de Kunst zorgt er als regisseur van cultuureducatie voor dat iedereen altijd kan mee doen met kunst en cultuur.
•
Scholen in de Kunst biedt cursussen
muziek, dans, theater, beeldende kunst en
schrijven
•
Onderwijsinstellingen,amateurgezelschappen en zelfstandige kunstenaars
worden met raad en daad ondersteund.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Amersfoort zet zich in voor
schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot
18 jaar die vanwege gebrek aan financiële middelen niet kunnen meedoen met hun leeftijdgenoten. Op dit moment leven in
Amersfoort ruim 4.800 kinderen in armoede.
Zij groeien op in gezinnen met zodanig lage
inkomens, dat de eerste levensbehoeften niet
vanzelfsprekend kunnen worden betaald. Voor
deze kinderen bestaat het risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet
kunnen deelnemen aan activiteiten op school
en daarbuiten. Geen schoolreisje, geen fiets
voor naar school… ze staan vaak letterlijk aan
de zijlijn. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op Stichting
Leergeld.
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Het motto van Stichting Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks
meetellen. Stichting Leergeld heeft als missie het
voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen
uit gezinnen met minimale financiële middelen en
biedt kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het Huis van Bartels
Amersfoort is een aantrekkelijke stad om te wonen, maar in een groeiende stad ervaren mensen
ook de minder prettige aspecten van de buurt
waarin ze wonen, zoals het gebrek aan sociale
cohesie, vermindering van natuur en problemen
rond welzijn en gezond leven.
In Het Huis van Bartels werken vrijwilligers uit de
wijk Liendert met elkaar samen in een gezamenlijke visie om de verbintenis met elkaar terug te
vinden. En dit willen zij verwezenlijken in een sociaal/cultureel/educatief/ecologisch project, waar
mensen zich verbonden voelen met zichzelf, met
elkaar, met de buurt, met de wereld en met de
natuur.
Het Huis van Bartels wil een ontmoetingsplek
creëren, waar wijkbewoners zich thuis voelen, in
balans komen, zich gezond voelen, geïnspireerd
bezig zijn, betrokken zijn, leren en ontwikkelen.

ABC Amersfoort
Stichting ABC geeft vorm aan de brede scholen
in de gemeente Amersfoort. De ontwikkeling van
ABC’s startte in het jaar 2000. In eerste instantie
in prioriteitswijken en de toen nog nieuwe woonwijk Vathorst; vanaf 2008 in geheel Amersfoort.
In de meeste wijken in Amersfoort werken onderwijs, kinderopvang en welzijn samen in ABC’s.
De afkorting ABC staat voor: Amersfoortse Brede
Combinatie.
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3

Muziek algemeen
(Esther Ocheng)

initiatief

3

1e

3

Zang III
(Nimaro Ocheng)

Viool
(Muriel Boeke)

6

3

Zang II
(Guiliano Ethnel)

Multi Instrumenteel II
(Sigrid Pieterman) 3

Elektronisch, Dance

1

Zang I
(Caroline Tuyt)

Zang

Dans III
( )

Dans II
(Estrella Smith)

Dans I
(Sandra van Erk)

Dans

4

4

SidK

Beeldhouwen
(Sander van Mill)

3

Schilderen/Tekenen III
3
(Arjen vd Linden)

Schilderen/Tekenen II
3
(Joka Kreeft)

Schilderen/Tekenen I
1
(Gea Boon)

Beeldend

2e

initiatief

Theater
(Nadine Baadjou)

Theater
3

Percussion
( )

Djembe
( )

SAS
( )

Henna paint art
(Fatiha Merhaba)

Capoeira
(Guido Heijmans)

Buikdans
( )

Urban

2

4

The Game

Lageweg 10

6

5

Boogiewoogie zaal 4

3

2

Huis van Bartels
Groene Stee

1

ABC Zonneparel

Locaties:

Materialen Fonds voor:
Muziek instrumenten
Schilderen
Beeldende kunsten
Dansen en ballet

ABC (scholen)
In de Buurt 033
Stichting Leergeld & Scholen in de Kunst

SidK (Reinier Baving)
Wijkpartner (Huis van Bartels, Paul Liklikuwata)
St KidsmArt (Mareille Piena)

Materialen Fonds

Wijkpartner

Samenwerkingspartners

Projectleiding
Operationele
coördinatie

Financiën & Funding

Sara Ahmad
Mareille Piena

Multi Instrumenteel I
(Joost Storm)
3

Muziek

Regionale en nationale fondsen:
Cultuur innovatie fonds
Jeugd Cultuurfonds
Provinciale fondsen
Buurtbudget (IDB 033)

KidsmArt

Stuurgroep KidSmart Cultuurhuis

KidsmArt Cultuurhuis Liendert
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KidsmArt Cultuurhuis and the Theory of Change

“It takes a village to raise a child”

“It takes a village to raise a child”

Kinderen ontwikkelen zich overal en altijd. Het gezin, de buurt, kinderopvang en school spelen daarbij
de
belangrijkste
rol. ABC-scholen
zijn de
daarom
mening dat
buurt,
kinderopvang
Kinderen
ontwikkelen
zich overal en Amersfoort
altijd. Het gezin,
buurt,van
kinderopvang
enals
school
spelen
daarbij de en
school
samenrol.
met
het gezin een
pedagogisch
netwerk
kinderen
het daarmeeenhun
ontwikbelangrijkste
ABC-scholen
Amersfoort
zijn daarom
vanrond
mening
dat als vormen
buurt, kinderopvang
school
keling
bevordert.
Dit
vormt
de
basis
van
samenwerking
in
ABC-verband.
samen met het gezin een pedagogisch netwerk rond kinderen vormen het daarmee hun ontwikkeling

bevordert. Dit vormt de basis van samenwerking in ABC-verband.
Theory of Change
Theory
of Change
Wij
kunnen
ons voorstellen dat voor iemand die het eerst hoort of leest over KidsmArt en het
Wij kunnen ons
voorstellen
iemand die het
hoort of leest
en het Cultuurhuis,
Cultuurhuis,
het
concept dat
als voor
veelomvattend
kaneerst
overkomen.
Het over
planKidsmArt
raakt diverse
domeinen en
het
concept
als
veelomvattend
kan
overkomen.
Het
plan
raakt
veel
domeinen
en
beoogt
ook
op
veel
beoogt ook op veel domeinen impact te maken. Om inzichtelijk te maken welke relaties er bestaan
tusdomeinen impact te maken. Om inzichtelijk te maken welke relaties er bestaan tussen de diverse domeinen
sen de diverse domeinen en de activiteiten van KidsmArt, hebben we in een schematische weergave
en de activiteiten van KidsmArt, hebben we
in een schematische weergave een Theory of Change model
een Theory
of Change-model geplaatst12. Dit model wordt vaak gebruikt om impact van projecten in
geplaatst.12 Dit model wordt vaak gebruikt om impact van projecten in het sociaal-maatschappelijke en
het
sociaal-maatschappelijke
culturele domein inzichtelijk te maken.
culturele
domein inzichtelijk te en
maken.

Vertrekpunt

Acties

• Kinderen die opgroeien in armoede beschikken over minder middelen en kansen om zich
cultureel te ontwikkelen.
• In Amersfoort leven 4700 kinderen op armoedegrens.
• Actieve cultuurparticipatie draagt bij aan verbetering van maatschappelijke positie, welzijn
en gezondheid.

MISSIE
KidsmArt Amersfoort stimuleert en
faciliteert cultuureducatie van
Amersfoortse kinderen waarvan de
ouders dit zelfstandig niet kunnen
bekostigen

• Financiële ondersteuning bij bekostigen cultuureducatie (muziek-, theater-, schilderlessen
e.d.)
• Oprichting KidsmArt cultuurhuizen
• Traject begeleiding cultuureducatie kinderen in Liendert
• Financiële ondersteuning bij aanschaf (dure) instrumenten
• Financiële ondersteuning / studiebeurzen/scholarship beschikbaar voor exceptioneel talent

OUTPUT
• oprichting cultuurhuis(huizen)
• diverse showcase momenten/
presentatiemomenten/ exposities
van opgebouwde kennis en
vaardigheden
• ART Gala (2022)

KORTE TERMIJN RESULTATEN
• Kinderen uit minder bedeelde gezinnen maken kennis met kunst en cultuur

Opbrengst

12

•
•
•
•

Kinderen kunnen diverse culturele en muzikale genres ontdekken
Kinderen winnen zelfvertrouwen/ succeservaringen = motivatie
Kinderen ontwikkelen cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden
Kinderen hebben plezier en ontdekken hun talent(en) kinderen worden gestimuleerd
creatief en expressief bezig te zijn
• Verbinding tussen kids/gezin/wijkbewoners/ docenten

Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_change.
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12

Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_change.
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LANGE TERMIJN RESULTATEN
• Gelijkere kansen op gebied van
cultuureducatie voor kinderen in
Amersfoort
• Verbetering welzijn van de kinderen
• Verbeterde sociale cohesie in de wijk
Liendert
• Talentontwikkeling van onzichtbare
talenten uit kwetsbare doelgroepen
• Uitbreiding cultuurhuizen in
Amersfoort/ Nederland

Stichting
Geef(t) kinderen kleur

Financiën
Beheer vermogen
Stichting KidsmArt zal niet meer vermogen aanhouden om het werk te kunnen uitvoeren wat binnen de
doelstelling valt van de stichting. De organisatie zal een beperkt vermogen achter de hand houden om
onverwachte uitgaven aan de projecten te kunnen opvangen.
Besteding vermogen
Het bestedingsbeleid ligt geheel binnen de context van activiteiten van Stichting KidsmArt.
Dit zijn zaken zoals:
-

Projectkosten voor de doelstellingen
Fondsenwerving
Externe medewerkers, docenten en adviseurs
Bewustwordingscampagnes en voorlichting over de doelgroep en problematiek van
Stichting KidsmArt .

Vermogens-en beleggingsbeleid
In deze paragraaf is het reserve- en beleggingsbeleid opgenomen, zoals dat door het bestuur is
geformuleerd. Bij het opstellen van dit beleid heeft het bestuur de ‘Richtlijn Financieel Beheer Goede
Doelen’ in acht genomen, zoals deze is opgesteld door Goede Doelen Nederland.
Het reservebeleid van Stichting KidsmArt luidt als volgt:
Belangrijkste en tot nu toe enige reserve is de continuïteitsreserve, die het volgende doel dient:
De continuïteitsreserve wordt gevormd om in tijden van tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven niet in continuïteitsproblemen te geraken.
Alle overtollige middelen die boven het maximum van deze reserve uitkomen, zullen binnen een
periode van maximaal twee jaar aan de doelstelling worden besteed. Het bestuur kan voor specifieke
doeleinden bestemmingsreserves vormen.
De stichting KidsmArt zal niet beleggen in effecten (aandelen, obligaties e.d.) of in duurzame goederen
als onroerend goed en dergelijke. Overtollige liquide middelen, die voor een ruimere tijd niet zullen
worden uitgegeven, kunnen voor een zekere periode op een spaarrekening worden gezet, b.v. ter
belegging van de continuïteitsreserve en nog niet afgewikkelde verplichtingen, zoals projectverplichtingen.
Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook in de statuten van de van de stichting. De opbrengsten van de stichting komen ten goede aan de statutaire doelstelling.
Bestemming liquiditeitssaldo
Zoals blijkt uit de statuten wordt een eventueel batig liquiditeitssaldo van de ontbonden stichting
besteed aan een goeddoelinstelling die kwalificeert als een algemeen nut beogende instelling in de zin
van de Nederlandse belastingwetgeving.
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Bestuur
Het Bestuur van Stichting KidsmArt
De financiële verantwoordelijkheid is ondergebracht bij het dagelijks Bestuur, bestaande uit de
Voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Tevens heeft Stichting KidsmArt een breed bestuur
waarbinnen de volgende aandachtsgebieden zijn verdeeld.
Dagelijks bestuur
Hasse J.J. Dekker (Voorzitter)
Martin Bauman (Penningmeester)
Herman Heller (Secretaris)
Algemene zaken
Nicole Traa
Fondsenwerving en donateurprogramma
Hasse J.J. Dekker
Martin Bauman
Maricken Hengeveld
KidsmArt Cultuurhuis operationeel beheer
Mareille Piena
Evenementen organisatie
Robbertjan Mercuur
Marketing/Communicatie
Maricken Hengeveld
Fondsenwerving en Sponsoring
Stichting KidsmArt verwerft onder meer gelden op basis van:
•
•
•
•
•

Fondsenwerving
Donateurprogramma
Het jaarlijkse Art Gala Amersfoort
Zakelijke en particuliere sponsoring
Evenementen

Secretariaatsadres: Prins Frederiklaan 24, 3818 KC Amersfoort
E-mail adres (tijdelijk): info@artgala-amersfoort.nl
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