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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.  



Terugblikkend op het jaar 2020 kan er gerust gezegd worden dat dit jaar
anders is verlopen dan wij gedacht en gepland hadden. Dit geldt echter niet
alleen voor ons, maar voor iedereen. In Nederland maar ook voor de rest van de
wereld. In maart j.l. brak er een wereldpandemie uit zoals nog nooit eerder
gezien. Zelfs diegene die het nieuws over het coronavirus, een nieuw virus uit
China die zware longontstekingen veroorzaakt, op de voet volgden, hadden niet
kunnen voorzien dat ook Nederland in (intelligente)lockdown zou gaan. En dat voor maar liefst
negen maanden met geen vooruitzicht op versoepelingen. De maatschappij ziet er
hierdoor totaal anders uit dan toen wij begin januari vol frisse energie een
nieuw boekjaar starten, vol met ambities, doelen en dromen. De (intelligente)lockdown raakt
iedereen hard, maar ook zeker mensen uit de doelgroep waar wij ons voornamelijk
op richten: mensen met een fysieke, mentale of cognitieve beperking. Zij
behoren vaak ook tot de risicogroep van dit virus en hierdoor zijn zij meer dan
ooit uit het straatbeeld verdwenen. Weliswaar om zichzelf te beschermen, maar deze
doelgroep was al niet heel zichtbaar in onze maatschappij.  Toch bracht deze periode ook mooie
dingen, én mogelijkheden. Zoals alle digitale ontwikkelingen waardoor vergaderingen ook in
eens digitaal bijgewoond kunnen worden, veilig vanuit huis. Hier heeft met name
onze pijler 4: professionalisering van kunnen profiteren. Waar de Stichting ook
van heeft kunnen profiteren in deze moeilijke tijd, is dat ons beleidsplan gebaseerd
is op vier pijlers, namelijk 1) educatie, 2) participatie, 3) performance, 4)
professionalisering. Toen de coronacrises net uitbrak en de culturele wereld
bijna in zijn geheel stil kwam te vallen, vielen niet al onze activiteiten weg
omdat de activiteiten uit pijler 4, hetzij in aangepaste vorm, wél door konden
gaan. Namelijk digitaal. Hierdoor konden wij ervoor zorgen dat de stem van diegene die nu nog
onzichtbaarder lijken, toch vertegenwoordigt blijven. En getuigt dit ook van
onze ondernemingschap. 
 
Ook al leek de tijd stil te vallen als evenbeeld van de uitgestorven
straten tijdens de eerste lockdown, is er toch al weer een jaar voorbij. En is
het weer tijd voor een nieuw jaarverslag. Dit jaarverslag 2020 zal de
activiteiten van afgelopen jaar belichten, de balans, winst&verlies en actueel nieuws.

 
Als laatste willen we iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar wensen. Dat we met zijn alleen deze moeilijke tijd te boven komen,
waarbij het nieuwe normaal een combinatie mag zijn van al het goeds uit de 'oude'
tijd wat we nu even moeten missen (knuffels, samenkomen, etc.) én al het goeds
uit deze tijd (het denken in mogelijkheden én alle ontwikkelingen die hieruit
voortvloeien). 
 
Het bestuur van Stichting Dans+

VOORWOORD 
 



Stichting Dans+ is gevestigd in Den Haag en staat ingeschreven in het handelsregister van de kamer
van koophandel onder nummer 75710013. Stichting Dans+ is een ANBI instelling (algemeen nut
beoogde instelling)
 
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 

Zoals hierboven te lezen is heeft Stichting Dans+ in 2020 een ANBI status toegekend gekregen.
Hiermee zijn wij als Stichting aangewezen als een instelling van algemeen nut. We hebben een
ANBI status Welzijn toegewezen gekregen omdat  wij door middel van dans de positie van
mensen met een fysieke, mentale of cognitieve beperking verbeteren. Wij zien dans echter niet
alleen als middel, maar uiteindelijk ook als doel: een toegankelijke en daardoor inclusieve
danswereld voor iedereen! 

De Stichting is tevens van adres veranderd, maar is nog steeds wel gevestigd in Den Haag. De
adresgegevens van de stichting zijn privé, waardoor zijn alleen op verzoek op te vragen zijn of
terug te vinden zijn in het register van de KvK. 

Na een fijne samenwerking nemen wij afscheid van onze Penningmeester  Jaap-Jan Stapel die
de danssector verruilt voor de sportsector. Wij hebben een evenwaardige vervanger gevonden
voor Jaap Jan en zijn dan ook heel erg blij om Lydia de Hoogh te mogen verwelkomen als
Penningmeester van Stichting Dans+. We kijken er naar uit om samen met haar de doelen van
Stichting Dans+ verder uit te zetten de komende jaren! 

Afgelopen jaar hebben wij in samenwerking met onze  contactpersoon aangepast sporten jeugd
van Sport Utrecht het stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen van het NOC*NSF
toegewezen gekregen. Met dit budget waren wij van plan om dansworkshops voor kinderen met
een fysieke beperking op te zetten in Utrecht. Vanwege de coronapandemie heeft dit echter
niet door kunnen gaan. Wij zijn daarom in plaats daarvan twee campagnes gestart van dit
budget: 'Wat betekent dans voor jou' en 'vijf toegankelijke dansspelletjes voor de zomervakantie'.
De campagnes dragen bij aan de zichtbaarheid, het geven van een stem aan diegene met een
beperking (van welke aard ook) én het bevorderen van (digitale) danstoegankelijkheid. De rest
van het budget is gereserveerd voor nieuw te organiseren activiteiten. Hetzij digitaal, hetzij
fysiek, naar gelang de coronamaatregelen dit toelaten. 

Nieuws 



DOELSTELLINGEN  

 Omdat Stichting Dans+ in augustus 2019 opgestart is en daardoor te
maken had met een gebroken boekjaar, zijn de doelstellingen van 2019

overgeheveld naar 2020. Toen brak de coronapandemie uit. Toch
hebben wij ons best gedaan om andere manieren te vinden om toch te
blijven werken aan onze doelstellingen voor 2020. Waarbij creativiteit
& veiligheid hand in hand zijn gegaan. En dit is aardig gelukt! Graag

lichten wij dit hieronder verder toe.

 

 
Activiteiten agenda 2020 



 Pijler 1: Educatie
Het opzetten van inclusie dansles(sen) in diverse stijlen in Zuid Holland (korte cursus)
Eenmalige workshops en/of lessen

In samenwerking met een centrum voor de kunsten is
geprobeerd een cursus dans op te zetten voor kinderen met een beperking (van
welke aard ook). Dit is niet gelukt omdat er te weinig aanmeldingen waren. In
samenwerking met dit centrum voor de kunsten is ook gewerkt aan het opzetten
van dansworkshops op locatie voor mensen met een beperking voor volwassenen. Deze
workshops konden geen doorgang vinden vanwege de coronapandemie. Met de
digitale campagne ‘vijf toegankelijke dansspellen voor de zomervakantie’ hebben
wij op een andere manier toch invulling proberen te geven aan de doelstellingen
binnen deze pijler en pijler 2) participatie. Het inclusieve digitale dansduet  met Stacie Bee uit de UK valt tevens ook
gedeeltelijk onder de pijler educatie en de pijler participatie. 

Pijler 2: Participatie 
Het organiseren van een project gericht op participatie
Werven van leerlingen voor korte cursus

Met het organiseren van de campagnes ‘wat betekent dans voor jou?’ en ‘vijf
toegankelijke dansspellen voor de zomervakantie’ hebben wij invulling proberen
te geven aan de pijler participatie. Tevens ook met het maken en delen van het
filmpje: De 1 april (digitale) dansspier training met Stichting Dans+ die breed
gedeeld is onder ons netwerk en organisaties als JKF Kinderfonds, Voorall,
Sport Utrecht, etc. Met dit filmpje hebben wij 900 mensen bereikt en het was
erg leuk om te horen hoe mensen met de oefeningen aan de slag zijn gegaan. Het
digitale dansduet met Stacie Bee valt tevens onder de pijler participatie, als
ook het filmpje All Inclusive Jerusalema Challenge. Alhoewel we uiteindelijk
geen clip hebben kunnen maken, omdat de drempel van jezelf filmen terwijl je
aan het dansen bent soms toch nog te hoog is, hebben we van diverse mensen te
horen gekregen dat zij aan de slag zijn gegaan met de Jerusalema Challenge nu
die ook toegankelijk is voor hen. En tot slot. Met onze deelnamen aan de kerstpakketten actie voor mensen met een
chronische ziekte van Aniek Vogel van Ava Meisjescoaching hebben we een begin gemaakt aan het vergroten van onze
(naams)bekendheid voor potentiele nieuwe deelnemers voor het
komende jaar. 

Pijler 3: Performance 
Performance
Presentatie in de samenleving (&sociale media)

We hebben afgelopen jaar gewerkt aan het concept van een duet tussen een staande danseres
en een danseres in rolstoel, die een crossover is tussen moderne dans en
Flamenco. We zijn hiervoor tot een creatieve samenwerking gekomen met een
Flamenco danseres, hebben een dansstudio geregeld en onderhandeld over de programmering
van dit duet op een groot bekend Flamenco dansfestival in Nederland. Helaas
heeft de ontwikkeling van het duet geen doorgang kunnen vinden vanwege de
coronapandemie maar is afgesproken om dit uit te stellen tot dat iedereen weer
veilig de studio in kan. Wel hebben we mee gedaan aan het digitale open podium
van Culturele Zondagen@home, waarbij de choreografie van Isis Geurts waar zij
een dansrolstoel solo danst is getoond.

 

 
Doelstellingen 2020 



 Pijler 4: Professionalisering 
Aanschrijven van subsidies, sponsor werving
Consultancy / deskundigheidsbevordering

Zoals al eerder genoemd hebben we afgelopen jaar veel kunnen bereiken met
deze pijler. We merken dat inclusie, diversiteit en toegankelijkheid actuele
agendapunten in de culturele sector zijn waarbij wij een uniek product in
handen hebben. Wij spreken (kritisch) voor en vanuit de doelgroep, maar zijn
ook professioneel met verstand van zaken. Bij ons gaat dit hand in hand. Zo
drukken wij een stempel op het debat die momenteel gaande is, maar willen wij
er ook voor zorgen dat het niet alleen bij praten blijft. Dit heeft
geresulteerd in het gegeven dat we afgelopen jaar onze samenwerking met het
LKCA voor de leergemeenschap cultuurparticipatie voor chronisch zieke kinderen
en jongeren voortgezet hebben.  Waarvan één bijeenkomst fysiek heeft plaats kunnen vinden, waarna de andere twee 
 bijeenkomsten digitaal gehouden werden. Ook onze samenwerking met Codarts,
Hogeschool voor de Kunsten  hebben we voortgezet waarbij we de kans kregen om met tweedejaars studenten
en het Stopgap Dance Company uit de UK te werken.  Maar ook om een samenwerking met Redouan Ait
Chitt aan te gaan om het dialoog over inclusiviteit binnen de dansvakopleiding met het
docenten team van Codarts op gang te brengen en het bevorderen van kennisdeling. Helaas is het repetitieproces vanwege
de coronapandemie stil komen te liggen en heeft ook de eindvoorstelling niet kunnen plaats vinden. De andere activiteiten 
 hebben digitaal plaats kunnen vinden.  Daarnaast zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan met het Fonds voor
Cultuurparticipatie, als adviseur maar ook als
jurylid van de Gouden C prijs en gastspreker bij een talkshow samen met Lucille
Werner en de Minster van OCW, Ingrid van Engelshoven. Ook deze activiteiten hebben digitaal plaatsgevonden evenals alle
andere activiteiten onder deze pijler. Gedurende het jaar hebben we verder met 
diverse studenten gesproken van verschillende
opleidingen aan verschillende universiteiten en hogescholen ter bevordering van
kennisdeling voor onderzoek op het gebied van inclusie, diversiteit en
toegankelijkheid binnen dans, danseducatie&participatie en de podiumkunsten. Ook hebben we een kleine bijdrage mogen
leveren voor twee artikelen over
danswetenschappen en inclusie binnen dans voor Dansdocent.nu. Zoals bij het nieuws item al te lezen was hebben we een
ANBI status toegewezen gekregen en
hebben we een eerste (kleine) subsidie binnen mogen halen. Tot slot hebben we
veel mensen en organisaties gesproken, eerst fysiek en daarna digitaal, om te
netwerken en mogelijke toekomstige samenwerkingen aan te gaan.

Bestuursvergaderingen
Het  bestuur  i s  dr ie  keer  b i j  e lkaar  gekomen,  waarvan twee keer  d ig i taa l  in

verband met  de coronamaatregelen.  



De Stichting heeft geen medewerkers in dienst omdat dit financieel (nog) niet haalbaar is. Het
bestuur vervult haar taken onbezoldigd, de artistiek directeur verricht haar taken op vrijwillige
basis en ook onbezoldigd. Vanwege de coronacrisis, de crisis in de culturele sector en de
economische crisis is het niet reëel dat hier binnenkort verandering in komt. Wij doen er echter
alles aan om de vrijwillige functies binnen onze organisatie te behouden en te ontwikkelen,
aangezien deze bijdragen aan het stimuleren van participatie binnen de maatschappij en de
culturele sector op een volwaardige en betekenisvolle manier voor diegene die te maken
hebben met een arbeidsbeperking. 
 

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


