CantaYoung
ANBI Informatie
Naam van de instelling
• Stichting CantaYoung (KvK 63989271)
Erkenning als ANBI Cultuur
• De stichting CantaYoung is vanaf 1 januari 2017 door de Belastingdienst voor
onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en
ook als culturele ANBI.
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
• RSIN: 8554 78 196
Postadres
•
Bankrelatie
•

Caumerstraat 59 - 6467 GJ Kerkrade

Rabobank IBAN NL66 RABO 0306 0313 45

Website
•
•

www.cantayoung.nl
E-mail: info@cantayoung.nl

Doelstellingen
• Het bevorderen van koorzang, in eerste instantie door kinderen en in het
vervolg daarop door jeugd, jongeren en jongvolwassenen om daarmee een
brug te slaan tussen koorzang door kinderen en de bestaande koorzang door
volwassenen.
• Het ontwikkelen en opzetten van koren voor scholen en voor jeugd, jongeren
en jongvolwassenen.
• Het organiseren van projecten die koorzang door kinderen, jeugd, jongeren
en jongvolwassenen bevorderen.
• Het verwerven van middelen die nodig zijn om deze doeleinden te kunnen
realiseren.
Missie
•

CantaYoung ontwikkelt een doorgaande koorlijn, zodat er in Kerkrade voor
elke leeftijd (van 8 tot 18 jaar) een passend koor is.

•

CantaYoung laat kinderen in Kerkrade zingen, omdat dat goed is voor hun
ontwikkeling in zowel cognitieve als sociale zin. En omdat mensen die muziek
maken een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving.
Het einddoel van CantaYoung zijn de jeugdkoren. Het begin ligt bij de
schoolkoren, die worden opgericht in alle Kerkraadse basisscholen voor
kinderen van 8 tot 10 jaar. Deze schoolkoren (voor kinderen van de groepen 4

Visie

•
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en 5) vormen als het ware de kweekvijver voor de jeugdkoren voor kinderen
vanaf 10 jaar.
De jeugdkoren zijn er voor kinderen van 10-12 jaar (Juniors), van 12-15 jaar
(Teens), jongens (Boyz!) en voor gevorderde kinderen (Youngsters). Vanaf
circa 18 jaar is het de bedoeling dat men zijn eigen weg zoekt (bij bestaande
koren of door zelf een koor te organiseren, waarbij CantaYoung kan
ondersteunen).
Gedurende het schooljaar wordt wekelijks gerepeteerd voor diverse
optredens, met als hoogtepunt de jaarlijkse CantaYoung Finale.
CantaYoung werkt nauw samen met muziekschool SMK, de Kerkraadse
basisscholen en de Kerkraadse koren ("gouden driehoek").
Er worden educatieve workshops ter verdieping georganiseerd voor de
dirigenten (tijdens de SMK-projectweken) en de jeugdkoren en er wordt een
zangdocent ingezet bij de jeugdkoren die kinderen naar behoefte individueel
bijschoolt. Om de sociale band te versterken worden nevenactiviteiten
georganiseerd voor de jeugdkoren en de bij CantaYoung betrokken
vrijwilligers.
Deelname aan CantaYoung is vrijwillig maar niet vrijblijvend: als je je
aanmeldt, dan doe je mee tot een bepaald moment waarop je kunt
uitstappen (bijv.: stoppen na de eerste maand, met kerstmis of aan het einde
van het schooljaar).
Van de leden van de jeugdkoren wordt een eigen bijdrage gevraagd
(contributie, bijdrage aan kosten speciale activiteiten en inzet bij speciale
acties).

Namen en functies van de bestuurders
• Voorzitter: Toon Peerboom
• Secretaris: Natascha Rabuda
• Penningmeester: Willem van der Putten
• Bestuursleden: Diana Derkx, Caroline Szalata-Thomas en Dionne Wiertz
Beloningsbeleid
• Bestuursleden en vrijwilligers van de stichting CantaYoung ontvangen geen
financiële beloning voor hun activiteiten. Het is vrijwilligerswerk.
• Professionele krachten die worden ingeschakeld door de stichting CantaYoung
betreffen met name de dirigenten. Deze worden grotendeels ingehuurd via
muziekschool SMK en worden door SMK conform de geldende cao betaald.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
• Het boekjaar van de stichting CantaYoung loopt parallel aan het schooljaar
van 1 september tot 1 september. Het activiteitenverslag (incl. evaluatie) over
het afgelopen jaar staat op de website.
Financiële verantwoording
• Het boekjaar van de stichting CantaYoung loopt parallel aan het schooljaar
van 1 september tot 1 september. De financiële verantwoording over het
afgelopen jaar staat op de website.
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