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Informatie voor ANBI:
De naam van de instelling
Stichting ZingKwartier
Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?
Nvt
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer
RSIN = 8612.97.994
vestigingsplaats: Nijmegen
Hoofdlijnen van het beleidsplan
De volgende drie fasen vormen de basis van het programma

Voorbereidende fase (2020)
•
•
•
•
•
•

Contacten met Ward Stichting in Duitsland en Amerika zijn gelegd om daar, waar de methode al succesvol is
uitgerold (bij meer dan 20,000 kinderen) een akkoord te krijgen, om met hun hulp de training voor zangdocenten
te kunnen (waar)borgen, voordat er gestart wordt in Nederland
De organisatie is juridisch vastgelegd en bestuursleden zijn gezocht die de kar willen trekken.
Een (onbezoldigd) comité van aanbeveling is gevormd om het project te ondersteunen, aan te bevelen en waar
nodig het bestuur van advies te kunnen dienen.
Website is gebouwd voor communicatie en PR doeleinden
Fondsenwerving is gestart met als doel financiering van de pilot fase met een minimale bijdrage per kind, om de
drempel zo laag mogelijk te maken en de kans voor ieder kind om deel te nemen zo groot mogelijk te maken.
Netwerken bij culturele partnerorganisaties en scholen om initiatief bekendheid te geven en de lijst van
geïnteresseerde en deelnemende scholen groter te maken

Een pilot fase (2021) (Nijmegen en omstreken)
•
•
•

4-6 docenten opleiden in de Ward methode om vervolgens te kunnen starten met de eerste groepen in 2021 met
als doel een afsluiting d.m.v. een concert in elke school voor de zomervakantie van 2021.Dit alles basis van een
start met minstens 4 scholen (>750 kinderen)
Evaluatie waarbij de leerpunten worden meegenomen voor de verdere opschaling
Stichting meer bekendheid geven in Nederland en doorgaan met de fondsenwerving om verdere opschaling te
kunnen garanderen / ondersteunen

Opschaling (2022 en verder)
•

Uitbreiding naar andere regio’s in Nederland afhankelijk van de vraag ontwikkeling en verdere training van meer
zangdocenten om de opschaling te kunnen verzorgen met voldoende ‘Ward-geaccrediteerde’ docenten.

In samenwerking met de stichting Meer Muziek in de klas (ANBI Status) werken we van uit de volgende principes:
Regionale verankering: Zingkwartier lokaal brengen door samen te werken met in de regio relevante partijen, waarbij
Stichting zangkwartier zorgt voor de kwaliteit van de methode / gekwalificeerde training van zangdocenten, om zodoende
draagvlak én slagkracht te creëren voor structureel zangonderwijs op alle basisscholen daar. Het programma gaat uit van
lokaal leiderschap en eigenaarschap van alle deelnemende partijen om zangonderwijs te realiseren. Het gebruik van de
beproefde Ward methode, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat, wordt gebruikt en het onderwijs is leidend.
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Betrokken partijen zijn dus nu scholen en schoolbesturen, kunstencentra, en de Duitse Ward geaccrediteerde zangdocenten
uit de omgeving van het project in Düsseldorf.
Bewustwording: Belangrijk in het werk van Stichting Zingkwartier is om heel Nederland bewust te maken van het belang
van zangonderwijs voor de ontwikkeling van kinderen. Alle betrokkenen moeten hiervan doordrongen zijn, én beseffen dat
zangonderwijs vroeg in de ontwikkeling van het kind van belang is voor verdere cognitieve en algemene ontwikkeling
daarna. Ook de drempel voor verdere muzikale ontwikkeling later wordt hierdoor verlaagd, m.a.w. het ondersteunt
structureel meer muziek in de klas later. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierdoor zorgt de stichting voor een
duurzaam effect.
Deskundigheidsbevordering Deskundigheid bevordering in de Ward methode is een belangrijke programmalijn van Stiching
Zingkwartier. De Effectieve opschaling in Duitsland in de omgeving van Düsseldorf (ruim 14000 leerlingen zijn in contact
gekomen met het zangonderwijs in minder dan 10 jaar tijd) heeft geleerd dat het consistent vasthouden aan het zorgvuldige
gebruik van de Ward methode door ‘gecertificeerde’ zangpedagogen, een basis is voor succes. Daarom is het opleiden van
docenten, z.g.n. train-de-trainers een structureel onderdeel van de aanpak van de stichting, in elke volgende ronde.
Financiële ondersteuning Om de drempel voor scholen zo laag mogelijk te maken, zeker in de pilot fase, waarin er nog veel
onbekendheid bestaat met de methode, wordt er financiering gezocht bij goede doelen stichtingen. Er wordt echter ook
uitgegaan van een minimale eigen bijdrage per kind om de betrokkenheid van alle partijen te verhogen.
De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur worden vastgelegd in een huishoudelijk regelement (‘zo werken wij
binnen Stichting Zingkwartier’). Dit regelement wordt vastgesteld na de ervaringen van de eerste pilot fase. Er wordt verder
nog uitgezocht of standaarden als de ‘Governance Code Cultuur’ de stichting kan helpen in de realisatie van haar doelen.

FINANCIËN
Verslag van de financiële activiteiten vanaf oprichting wordt aan het einde van het eerste operationele jaar vastgesteld (juni
2020-eind 2021).

BUDGET 2020-2021 - PROJECTBEGROTING EN DEKKINGSPLAN (Augustus 2020)
Om dit project vorm te geven is de stichting ZingKwartier opgericht die subsidie aanvraagt. Het streven is met externe gelden
dit voor een half jaar gesubsidieerd te krijgen. Van de school wordt een bijdrage van 2 euro per kind gevraagd. Het onderwijs
zal starten halverwege de eerste helft van het schooljaar (begin 2021) mede gezien de ontwikkelingen op het gebied van
Corona. Onderdeel van het project is een eindconcert.

Voordat er opgeschaald wordt (Schooljaar 2021-2022) kunnen er financieel wederom 3 fasen onderscheiden worden, te
weten:
Fase I : opstart en training (eind december 2020)
Fase II : les geven aan basisscholen + eindconcert (januari 2021-juli 2021)
Fase III: intervisie en evaluatie & opschaling via vervolgaanvragen (Januari 2021-Juli 2021)
Het project van opstart, pilot fase tot en met evaluatie is financieel begroot op ongeveer Euro 65.130 (inclusief onkosten en
onvoorzien).

FASE I:
•
•
•
•
•
•

Oprichten Stichting ZingKwartier
Oprichten Stichting Ward Nederland
Opzetten Websites en hosting
Training 4 docenten te Düsseldorf (Cursus en reiskosten)
Voorbereiding lessen en maken lesmateriaal
Studiemateriaal (Ward boeken)
o

TOTAAL

500,500,2.000,3.600,2.500,400,9.500,-
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FASE II:
•
•

Les geven scholen
Eind concerten
o

TOTAAL

21.600,5.000,26.600,-

TOTAAL

15.530,2.000,500,18.030,-

FASE III:
•
•
•

Intervisie en training met docenten uit Düsseldorf
Accountantsverklaring en eindrapportage
Betrekken nieuwe scholen en vervolgsubsidieaanvragen
o

TOTAAL PILOT FASE

54.130,-

ALGEMENE KOSTEN
•
•

Promotie en communicatie Ward Methode in Nederlandse media
(Reis) onkosten & Onvoorzien (Bestuur en Comité van Aanbeveling)
TOTAAL BEGROTING:

7.500,3.500,65.130,-

Het les geven is in de pilot fase begroot voor 4 basisscholen, 1000 kinderen
Bestuursleden en Raad van Advies /Aanbeveling zijn allen onbezoldigde functies
Dekking
Totaal
Inkomsten
Publieksfondsen,
(semi)overheden
Publieke Private fondsen
Eigen bijdrage Scholen
Overige private fondsen / Giften

65.130

Status

49.530

Deel gehonoreerd,
deel nog in aanvraag
Deel gehonoreerd,
deel nog in aanvraag
Akkoord
Gehonoreerd

9.600
2.000
4.000

Voor meer informatie:
Jeroen Boogaarts (de Voorzitter)
Jeroen.boogaarts@radboudumc.nl
06-41390445
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