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HANNEKE’S DROOM
De in 2015 overleden Hanneke Delis heeft zich jarenlang enorm ingezet voor de muziekafdeling van
Scholen in de Kunst. Hanneke was erg begaan met kinderen die minder te besteden hebben en toch
graag muziek willen maken. Scholen in de Kunst heeft in overleg met de familie van Hanneke en de
docenten ervoor gekozen om het voormalig Studiefonds van Scholen in de Kunst om te dopen tot het
Hanneke Delis Fonds. Zo zal ze altijd een belangrijk onderdeel van Scholen in de Kunst blijven. Scholen
in de Kunst zet de droom van Hanneke voort.
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INLEIDING
Scholen in de Kunst heeft een eigen fonds: het Hanneke Delis Fonds. Dit fonds is bedoeld voor
iedereen waarvoor het lesgeld een probleem is. Dus ook voor volwassenen die het lesgeld niet
kunnen betalen en voor jeugd tot en met 17 jaar, als de bijdrage van het Jeugdfonds Cultuur
onvoldoende is.

MISSIE & VISIE & AMBITIE HANNEKE DELIS FONDS
HANNEKE’S DROOM
De in 2015 overleden Hanneke Delis heeft zich jarenlang enorm ingezet voor de muziekafdeling van
Scholen in de Kunst. Hanneke was erg begaan met kinderen die minder te besteden hebben en toch
graag muziek willen maken. Scholen in de Kunst heeft in overleg met de familie van Hanneke en de
docenten ervoor gekozen om het voormalig Studiefonds van Scholen in de Kunst om te dopen tot het
Hanneke Delis Fonds. Zo zal ze altijd een belangrijk onderdeel van Scholen in de Kunst blijven.
Scholen in de Kunst zet de droom van Hanneke voort.
In de statuten van het Hanneke Delis Fonds staat het volgende beschreven:
Doel HDF
• De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële en materiële steun aan cursisten van
de Stichting Scholen in de Kunst, indien en voor zover een cursist op grond van financiële of
sociale omstandigheden niet (volledig) in staat is zelf de kosten van cursussen te voldoen. Zie
ook artikel 2 van de statuten.
• De doelstelling van de stichting wordt ingegeven door het maatschappelijk belang dat in
beginsel een ieder ongeacht sociale of financiële achtergrond in de gelegenheid dient te zijn
om lessen in kunsteducatie te krijgen.
Vermogen HDF
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
• schenkingen, erfstellingen en legaten;
• subsidies en donaties;
• alle andere verkrijgingen en baten.

DOELSTELLINGEN
Doelstelling aantal deelnemers HDF
Een stijging in het aantal deelnemers dat met behulp van het Hanneke Delis Fonds toegang heeft tot
het culturele aanbod van de Stichting Scholen in de Kunst. In de komende jaren streven we naar:
2021-2022: 75 personen
2022-2023: 100 personen
2023-2024: 150 personen
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Doelstelling inkomsten Hanneke Delis Fonds
Stichting Scholen in de Kunst stort jaarlijks 10.000 euro in het Hanneke Delis Fonds.
Daarnaast verstrekt zij een garantie tot een bedrag van 15.000 euro bovenop de jaarlijkse toe te
kennen bijdrage, mocht de eigen fondswerving van het Hanneke Delis Fonds niet toereikend zijn om
minimaal een beschikbaar bedrag te hebben van 25.000 euro per kalenderjaar.
Doelstelling Fondswervingen
5.000 euro in 2022 tot een niveau van jaarlijks 25.000 euro per kalenderjaar vanaf 2024.
Doelstelling aantal donateurs HDF
Op basis van een gedegen fondswervingplan bereiken we de komende jaren meer donateurs.
2022-2023: 100 donateurs
2023-2024: 500 donateurs

DOELGROEPEN
Het HDF richt zich primair op:
1. kinderen uit arme* gezinnen, woonachtig in Amersfoort;
2. volwassenen voor wie het cursusgeld te hoog is, woonachtig in Amersfoort.
Voorwaarden voor deelname
Degenen die in aanmerking willen komen voor dit fonds moeten aan een aantal voorwaarden
voldoen:
> De aanvrager (of diens ouders/begeleiders) woont in de gemeente Amersfoort.
> De aanvrager heeft een inkomen op minimumniveau. En komt in aanmerking voor een bijdrage als
er sprake is van een inkomen op minimum niveau.
> De bijdrage is bedoeld voor een jaarcursus (minimaal 28 lessen). De bijdrage geldt niet voor korte
cursussen, workshops of leskaarten.
> De bijdrage geldt voor één cursus per leerling.
> Om een aanvraag in te dienen moet de aanvrager 21 jaar of ouder zijn. Uitwonende cursisten vanaf
18 jaar, die een studiebeurs of ander inkomen hebben, dienen zelf de aanvraag in. Peildatum voor de
leeftijd is 1 september 2021.
> De aanvraag moet voor 1 oktober ingediend zijn. Voor bestaande cursisten geldt dat zij de aanvraag
voor 15 juli moeten indienen.
* Volgens het planbureau leeft een persoon of gezin in armoede wanneer het inkomen niet voldoende is voor het ‘niet-veel-maartoereikend criterium’. Dit criterium is gebaseerd op de minimale kosten van wonen, voeding, kleding en verzekeringen, een klein bedrag
voor ontspanning en nog een budget voor sociale activiteiten. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportvereniging
of een korte vakantie.
In de gemeente Amersfoort leefden in 2017 in totaal 7581 mensen in armoede. Dat is 5 procent van het totale aantal inwoners. Binnen
deze categorie ontvingen 1866 Amersfoorters een uitkering. Dat is 16,7% procent van het totale aantal bewoners. Verder waren er 678
gepensioneerden, 2471 kinderen, 742 zelfstandigen en 933 werknemers en ambtenaren die in armoede leefden.
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