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Missie, visie en strategie van Stichting Hengel
Missie
Ieder kind heeft het recht zich cultureel te ontplooien. Obstakels tot het ondernemen van
culturele activiteiten moeten worden weggenomen. Stichting Hengel richt zich daarom op
het aanbieden van culturele activiteiten waarbij hindernissen, onder andere financiële, zo
veel mogelijk worden weggenomen.
Visie
Stichting Hengel wil zo veel mogelijk kinderen, woonachting in de Eindhovense krachtwijk
Woensel West in de leeftijd tussen de 8 en 13 jaar, in aanraking laten komen met
cultuur. Stichting Hengel gelooft dat dit bijdraagt aan de brede ontwikkeling van
kinderen. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat dit een positieve bijdrage levert aan de
leefbaarheid van Woensel West en de sociale cohesie in de wijk.
Strategie
Stichting Hengel biedt de kinderen maximaal 2 jaar gratis muziekles aan. Deze muziekles
wordt gegeven door professionele en gekwalificeerde muziekdocenten in een bedrijfspand
van woningcorporatie Trudo aan het Celsiusplein in de wijk. Muzieklessen die worden
aangeboden zijn saz, cello en gitaar. Naast muziekles worden er ieder jaar diverse
activiteiten georganiseerd die de muziekles ondersteunen. Hierbij valt te denken aan
excursies of het bezoeken van muziekuitvoeringen.
Geschiedenis
Oprichting en de naam
Stichting Hengel werd in 2007 opgericht door Mo Biglari, Co van Veen en Nienke
Bruinsma met als doel kinderen uit Woensel West in aanraking te brengen met cultuur en
zich zodoende breder te ontplooien en te ontwikkelen. Deze kinderen komen namelijk
minder dan gemiddeld in aanraking met kunst en cultuur. Stichting Hengel probeert hier
verandering in te brengen. De gedachte achter de stichting blijkt uit de naamgeving:
Stichting Hengel. Het idee is dat wanneer men hongerig is men geen vis moet krijgen
maar een hengel en deze leren te gebruiken. Vanuit deze gedachte is besloten kinderen
culturele activiteiten aan te bieden. Deze culturele ervaring draagt bij aan de emancipatie
van de kinderen in de wijk. Daarnaast zorgen de lessen en activiteiten voor sociale
contacten binnen de wijk.
Activiteiten
Sinds haar oprichting heeft Stichting Hengel een breed scala aan culturele activiteiten
aangeboden. Muziekles vormt de basis van de culturele activiteiten. Saz, cello, gitaar en
djembé zijn instrumenten waarvoor les is gegeven. De lessen worden altijd afgesloten
met een gezamenlijk concert waarbij familie wordt uitgenodigd. In het verleden is er
naast muziekles circustheater en handbal aangeboden. In het seizoen 2009/2010 is
besloten om te focussen op datgene waar het meeste succes wordt geboekt: de
muzieklessen. Deze lessen worden aangevuld met excursies en optredens.
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Naast de muzieklessen zijn er in het verleden de volgende activiteiten ondernomen
2009
Datum
Januari
Februari
April
Mei
Juni
November
December
December

Activiteit
Excursie Kerstwintercircus
Optreden ministers Van der Laan en Hirsch Ballin
Theatercircus optreden in BAZ
Excursie zondagochtendconcert Concertgebouw Amsterdam
Optreden Muziekcentrum Frits Philips
Deelname Mega Kinder Cello orkest Amsterdam
Cello optreden kerstviering basisschool ’t Palet
Gitaristen optreden Kerstmarkt

2010
Datum
Januari
Mei
Mei
Mei
Juni
Oktober
November
November
December

Activiteit
Saz optreden bij Trudo Celsiusplein
Gitaristen Workshop CKE/Pop-EI
Deelname Cello festival Dordrecht
Djembe optreden Bruce World Music
Slotconcert GGzE
Cello optreden Design Circus Woensel West
Deelname en optreden Fanfare Dakar Parktheater
Deelname Mega Kinder Cello orkest Amsterdam
Ensemble optreden kerstviering basisschool ’t Palet

2011
Datum
April
Juni
Juli
Juli
Augustus
September
November
December
December

Activiteit
Optreden bij Open dag basisschool ’t Palet
Slotconcert bij Centrum voor de Kunsten Eindhoven
Optreden bij Woensel West Works
Excursie familieconcert Eindhoven Symfonie Orkest
Vakantieworkshop Rock-hok i.s.m. In the Mix
Popband optreden Woensel Westival
Workshop met violist van Het Brabants Orkest
Excursie familieconcert Het Brabants Orkest
Optreden Winterfeest SPILcentrum Boschdijk

2012
Datum
Mrt’12
Mrt’12
Jun’12
Juni ‘12
Sept’12
Sept´12
Oct’12
Dec’12

Activiteit
Optreden bij wijkrestaurant “In de Voortuin”
Opening Spilstraat optreden
Slotconcert Spilcentrum Boschdijk
Optreden Woensel West Works
Woensel Westival optreden
Workshop muziekles door Hengel leerlingen
Excursie Mega Kinder Cello Orkest
Optreden Kerstdiner Leger des Heils op Strijp-S
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Financiën
Om de lessen en activiteiten laagdrempelig, en dus voor iedereen bereikbaar, te houden
wordt alles gratis aangeboden. Stichting Hengel moet het hierdoor hebben van subsidies,
fondsen en persoonlijke giften om de activiteiten te bekostigen. Afhankelijk van de
inkomsten wordt bepaald hoeveel kinderen in aanmerking kunnen komen voor de lessen.

Organisatie
Bestuur
Het bestuur van Stichting Hengel bestaat uit:
 Nicolaas J.A.van Veen (voorzitter)
 Nienke Bruinsma (secretaris)
 Mo Biglari (penningmeester)
Taken van het bestuur
De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en bestuursleden staan in de
statuten vastgelegd, in de artikelen 4 t/m 13.
Subsidieteam
Het subsidieteam bestaat uit:
 Hans de Vries en
 Rob van Deurzen
Verantwoordelijkheden subsidieteam
Het subsidieteam is verantwoordelijk voor het verwerven van voldoende financiële
middelen en legt verantwoording af aan het bestuur.
Muziekdocenten
De muziekdocenten hebben allen een opleiding en zijn bekwaam om les te geven.
Daarnaast wordt van de docenten verwacht dat ze kunnen omgaan met kinderen met
een diverse achtergrond. De muziekdocenten worden door Stichting Hengel ingehuurd.
Overige ondersteuning
De muziekdocenten worden tijdens hun lessen bijgestaan door een assistent. Deze helpt
tijdens de lessen en les mede op de kinderen. De assistenten krijgen hiervoor een
vrijwilligersvergoeding en komen over het algemeen uit de wijk waardoor ze de kinderen
kennen.
Voor het begeleiden van activiteiten kan Stichting Hengel beroep doen op mensen die
meedoen aan het inplaatsingsproject van woningcorporatie Trudo.
Werkwijze
De lessen die aangeboden worden zijn toegankelijk voor alle kinderen tussen de 8 en 13
jaar woonachtig in Woensel West. De doelgroep bestaat uit ongeveer 200 kinderen.
Kinderen moeten zich opgeven bij het bestuur waarna bekeken zal worden of er plaats is.
Het aantal plaatsen dat beschikbaar is, is afhankelijk van de financiële middelen die er
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voorhanden zijn. De stichting streeft er naar iedereen in aanmerking te laten komen voor
de lessen. Wanneer er geen mogelijkheid is worden kinderen op een wachtlijst geplaatst.
Na aanmelding doen de kinderen altijd eerst mee aan een kortere workshop van 8 à 10
lessen. Als ze in die periode laten zien dat ze echt interesse en/of talent hebben, krijgen
ze de gelegenheid om in vervolggroepen deel te nemen. De instrumenten en materialen
worden ofwel gehuurd ofwel aangeschaft door Stichting Hengel. De lessen worden
afgesloten met een slotconcert.

Activiteiten 2013
In 2013 biedt Stichting Hengel 3 muzieklessen aan: saz, gitaar en cello. De verdeling van
het aantal kinderen is als volgt:




Saz: 9
Cello: 8
Gitaar:10

Van deze kinderen zitten er 16 al een jaar of langer op les en zijn er 11 in het laatste jaar
gestart. De lessen worden afgesloten met een slotconcert.
Momenteel staan er 3 kinderen op de wachtlijst. Zodra er voldoende financiële middelen
zijn kunnen deze kinderen ook starten met de muziekles.
Omdat er momenteel een wachtlijst is worden er geen promotionele activiteiten
ondernomen. Wanneer de wachtlijst leeg is en er voldoende financiële middelen zijn zal
er weer promotie worden gemaakt.
Kinderen krijgen les in groepjes van 2 of 3. De lessen duren 45 minuten voor 2 kinderen
en 1 uur bij drie kinderen. Een enkele keer wordt er uitgeweken naar individueel les als
het niet anders kan. Die is dan 30 minuten.
Over de financiën
Begroting 2013
Inkomsten
Jeugdcultuurfonds
Giften
Bijdrage Gemeente
Emmaus-Karoessel

4500
5310
5000
4000

Totaal

18810

Uitgaven
Docenten en assistenten
Instrumenten
Lesmateriaal
Excursie/ concerten
Overige
Onvoorzien
Totaal

8640
4050
1620
3000
500
1000
18810

Toelichting op de begroting
Inkomsten
Jeugdcultuurfonds: sommige kinderen komen in aanmerking voor een bijdrage van het
jeugdcultuurfonds. Deze is maximaal 450 euro per jaar en kan per kind maximaal 2 jaar
worden aangevraagd.
Uitgaven
Docent saz:
Docent gitaar:

75 uur à 30 euro
75 uur à 30 euro
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Docent cello:
Vergoeding assistenten:
Instrumenten:
saz

75 uur à 45 euro
125 uur à 2,50 euro
huur cello 8 x 120 euro + vervanging en onderhoud gitaar &

Overige kosten: onder andere inschrijving kamer van koophandel, verzekeringen
Bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding.
Fondsenwerving
Om de lessen en activiteiten laagdrempelig, en dus voor iedereen bereikbaar, te houden
worden alles gratis aangeboden. Stichting Hengel moet het hierdoor hebben van
subsidies, fondsen en persoonlijke giften om de activiteiten te bekostigen. Afhankelijk
van de inkomsten wordt bepaald hoeveel kinderen in aanmerking komen voor de lessen.
Stichting Hengel verwerft op de volgende manieren gelden:
Subsidies
Jeugdcultuurfonds: sommige kinderen komen in aanmerking voor een bijdrage van het
jeugdcultuurfonds. Deze is maximaal 450,= per jaar en kan per kind maximaal 2 jaar
worden aangevraagd.
Bijdragen
In het de afgelopen 3 jaar hebben de volgende instellingen een (éénmalige) bijdrage
geleverd aan Stichting Hengel in de vorm van financiële middelen.
 Stichting Emmaus 3.500 euro
 Jeugd Cultuur Fonds 4.050 euro
 Trudo Emancipatiefond 5.000 euro
Tot op heden hebben er geen bedrijven een financiële bijdrage geleverd. In de toekomst
worden bedrijven benaderd om de stichting te sponsoren. In tijden waar minder
middelen van de overheid komen worden grotere bijdragen uit het bedrijfsleven
verwacht. Het subsidieteam zal hiermee aan de slag gaan. Daarnaast is het de bedoeling
bijdragen voor meer dan één jaar vast te leggen. Tot nu toe zijn de bijdragen jaarlijks.
Door bijdragen voor meerdere jaren te vragen willen we voorkomen dat we ieder jaar
veel tijd kwijt zijn met het benaderen van de huidige financiers. Hierdoor houden we
meer tijd over om nieuwe sponsoren te benaderen.
Giften
Personen en instellingen kunnen schenken aan Stichting Hengel. De stichting is bezig
met het verwerven van een ANBI status waardoor giften in de toekomst aantrekkelijker
worden.
Beheer van het vermogen van Stichting Hengel
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de
stichting. De penningmeester informeert de overige leden van het stichtingsbestuur
omtrent de financiële situatie van de stichting.
Besteding van het vermogen van de stichting
De financiële middelen van de stichting mogen alleen worden ingezet voor de taken die
de doelstelling van de stichting verwezenlijken. Het bestuur ziet hier op toe.
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