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voor een inclusieve danswereld

Stichting Dans+ zet zich in voor een inclusieve en diverse danswereld,
door dans toegankelijk te maken zodat iedereen - ongeacht fysieke,

mentale of cognitieve beperking - mee kan doen in de reguliere
danswereld.  



Eind augustus 2019 is Stichting Dans+ in Delft opgericht. Met dank aan Westvest Notarissen die
voor ons een goede doelen tarief gehanteerd hebben. 
Stichting Dans+ heeft zich ten doel het bevorderen van een inclusieve en diverse danswereld door
dans toegankelijk te maken zodat iedereen – ongeacht fysieke, mentale of cognitieve gesteldheid-
mee kan doen in de reguliere danswereld.
 
Om dit doel te bereiken, richt Stichting Dans+ haar pijlen op het beïnvloeden van beeldvorming,
het ontwikkelen van een landelijke en duurzame dansinfrastructuur, en het stimuleren van
danseducatie en talentontwikkeling voor iedere danser. De dansactiviteiten van Stichting Dans+
vallen daarom onder vier pijlers: 1) educatie, 2) participatie, 3) performance, en 4)
professionalisering (consultancy, onderzoek & training).  De korte en lange termijndoelstellingen
van Stichting Dans+ staan omschreven in het beleidsplan 2019 – 2020, die door Feline Verbrugge
is vormgegeven.
 
Ons startkapitaal is verkregen door een grote gift van Nxtbizz. Hierna is een opstartfase ingegaan
die recentelijk is afgerond. Tijdens de opstartfase is er gewerkt aan het opstarten van de website,
die door Imade voor een gereduceerd tarief ontworpen is. Maar ook het regelen van bankzaken,
een aansprakelijkheidsverzekering en het opstarten van de aanvraag voor een ANBI status.
Desondanks heeft Stichting Dans+ al een aantal activiteiten verricht gericht op inclusiviteit binnen
de danswereld. 
 
We kijken terug op een goede start, maar een half jaar vliegt zo voorbij!
 
Dit (half)jaar verslag van 2019 zal daarom kort de activiteiten van afgelopen jaar belichten, de
balans, winst & verlies, en vooruit blikken op de doelen voor 2020 zoals dat in het beleidsplan
staat beschreven.
 
 
 
 
Het bestuur van Stichting Dans+

VOORWOORD 

 



Stichting Dans+, gevestigd in Den Haag, is op 30 augustus 2019 opgericht in Delft bij Westvest
Notarissen. Stichting Dans+ staat ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel
onder nummer 75710013.
 
Contact gegevens en bankrekeningnummer
Telefoon:                                06-29437759
E-mail:                                   info@dansplus.nl en administratie@dansplus.nl
Website:                                 www.dansplus.nl
Bankrekening:                        NL34INGB0009618025
 
Stichting Dans+ is te vinden op: 

Informatie 

ACTIVITEITEN 2019 

Afgelopen jaar hebben wij vooral een bijdrage mogen leveren vanuit pijler 4: professionalisering
(consultancy, onderzoek & training). Onder pijler vier deelt Stichting Dans+ haar kennis en ervaring met het
professionele werkveld en lokale & nationale (overheids-) instanties via consultancy, advisering en training
over de onderwerpen participatie, inclusiviteit, diversiteit en toegankelijkheid van dans/cultuur, (culturele)
bedrijven en instanties. Zo waren wij aanwezig tijdens het internationale DanceAble#3 symposium als
panellid tijdens een sessie over inclusief gemeentelijk cultuurbeleid. Hebben we een gastles verzorgt op
Codarts, hogeschool voor de Kunsten voor tweedejaars bachelor docent dans studenten. Ook hebben we
samen met anderen uit het culturele veld mee gewerkt aan de agenda inclusieve podiumkunsten die tijdens
het DanceAble#3 symposium overhandigd is aan de plaatsvervangende minister van OCW. Deze agenda
hebben wij uiteraard ook mede ondertekend. Tot slot hebben we ook meegewerkt aan de
veldverkenning/leergemeenschap cultuurparticipatie voor chronisch zieke kinderen.



DOELSTELLINGEN  

De korte termijn doelstellingen zoals omschreven in het beleidsplan zijn
voor het eerste boekjaar niet allemaal behaald. In het beleidsplan staat

ook dat aan het eind van elk boekjaar beoordeeld wordt welke doelen
nog niet behaald zijn, en dat de mogelijkheid bestaat om die over te
hevelen naar het volgende boekjaar. Omdat 2019 het jaar is dat wij

gestart zijn, is dit een gebroken boekjaar. Om deze reden hebben we
besloten om de doelen voor 2019 over te hevelen naar 2020.

 

 
Agenda 2019 



 

 Pijler 1
Educatie
Het opzetten van inclusie dansles(sen) in diverse stijlen in Zuid Holland (korte cursus)
Eenmalige workshops en/of lessen
 
Pijler 2
Participatie
Het organiseren van een project gericht op participatie
Werven van leerlingen voor korte cursus
 
Pijler 3
Performance
Presentatie in de samenleving (&sociale media)
 
Pijler 4
Professionalisering
Aanschrijven van subsidies, sponsor werving
Consultancy / deskundigheidsbevordering

 

 

 
Doelstellingen 2020 

Bestuursvergaderingen
Het  bestuur  i s  ongeveer  maandel i j ks  ( in formeel )  b i j  e lkaar  gekomen,  omdat  d i t  de

opstar t fase was.  In  2020 za l  het  bestuur  3x  b i jeenkomen.



 

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst omdat dit financieel (nog) niet haalbaar is. Het
bestuur vervult haar taken onbezoldigd, de artistiek directeur verrichten haar taken op
vrijwillige basis. Elk half jaar wordt de financiële situatie van de stichting geëvalueerd. 
 

De balans
Hiervoor verwijzen wij naar het financiële verslag op onze website. 

 

Winst & Verlies
Hiervoor verwijzen wij naar het financiële verslag op onze website.

Beloningsbeleid 

BEELDVORMING


