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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.  



Zo na de jaarwisseling is het weer tijd om terug te blikken. Wat een jaar was 2021, wederom vooral
in het teken van een virus die de samenleving in zijn ban heeft. Ons allemaal, want het maakt het
virus niet uit van welke ‘walk of life’ je bent. Toch brengt het voor sommigen meer uitdagingen met
zich mee. Zoals bijvoorbeeld voor diegene met een kwetsbare gezondheid. Veel van onze
deelnemers behoren tot die groep, maar dit geldt ook voor sommigen binnen onze stichting. We
hebben het afgelopen jaar daarom vooral alle digitale mogelijkheden van deze tijd omarmd. Zo
hebben we een pilot digitale dansworkshops georganiseerd, om erachter te komen wat werkt, en
wat niet? Waar is behoefte aan en hoe kunnen wij dat het beste faciliteren? De pilot was een
succes waarbij we door middel van een enquête nog beter inzicht hebben gekregen wat nodig is
voor ons missie: een inclusieve en toegankelijke danswereld. 

In dit jaarverslag 2021 zullen we de activiteiten van afgelopen jaar belichten, de balans, winst &
verlies en doelstellingen voor 2022. 

Als laatste willen wij onze deelnemers bedanken voor de mooie dansante momenten van
afgelopen jaar, evenals diegene waar we mee samengewerkt hebben. 

Bedankt, en op naar een dansant 2022!

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 

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

verband met  de coronamaatregelen.  

In  2021  hebben we tevens  een bestuursaansprake l i j khe idsverzeker ing afges loten.  



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. In 2021 hebben we

ervoor gekozen ons vooral te richten op pijler 1 en 2: namelijk
(cultuur)educatie en participatie. Waarbij creativiteit en veiligheid hand

in hand zijn gegaan. Graag lichten wij dit hieronder verder toe.
 

 

 
Activiteiten agenda 2021 



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

Met de eenmalige digitale dansworkshops aan het begin en het eind van het jaar, evenals de pilot van maandelijkse digitale
dansworkshops hebben we kunnen voldaan aan de doelstelling binnen deze pijler en de pijler participatie. Met als voordeel
dat we de workshops konden verzorgen voor deelnemers uit het gehele land, van Groningen tot Tilburg en Maastricht. Maar
ook uit België en zelfs eenmalig iemand uit Engeland. De deelnemers waren mensen met én zonder een beperking. Van
deelnemers die meededen in elektrische of handbewogen rolstoelen en deelnemers die zittend op een stoel of bank
meededen. Ook waren er deelnemers die staan en zitten afwisselden en tot slot waren er deelnemers zonder een beperking
die de gehele workshops staand meededen. De leeftijd was afwisselend, van jong tot oud en ook het dansniveau verschilde,
van beginners tot professionals. De workshops werden niet gepromoot als inclusief, maar als toegankelijk. De promotie van de
workshops is via onze sociale mediakanalen en eigen website gegaan, ook werden de workshops gepromoot door Voorall in
hun nieuwsflits. 

De digitale workshops werden gegeven door onze (bevoegde) dansdocent in rolstoel, die de dansworkshops zo aanbood dat
er een goede balans was tussen inspanning en ontspanning en een goede afstemming tussen leerdoelen en dansplezier. De
workshops werden gegeven in verschillende dansstijlen, zoals moderne dans, improvisatie en modern jazz. De docent
hanteerde hierbij activerende didactiek en didactiek geleend uit community arts, waarbij ze de oefeningen zo aanbood dat
iedereen binnen de eigen fysieke mogelijkheden én dansniveau uitgedaagd werden in een leuke dansworkshop op maat.
Hierbij bood ze de diverse oefeningen met adoption (aanpassingen op de diverse fysieke) zodat deelnemers dit niet zelf
hoefden te doen tijdens de workshops. Tot slot was er ruimte om je per workshop aan te melden en om zelf een extra pauze in
te lassen of de workshop eerder digitaal te verlaten, naar gelang van de eigen belastbaarheid. Deze verantwoordelijkheid lag
bij de deelnemers, evenals het zorgen voor een veilige dansomgeving thuis waarbij we van tevoren tips gaven over hoe dit te
realiseren. Elke workshops had een kleine pauze en de duur van de workshops was een uur. 

 De deelnemersaantallen varieerde tussen de 12 en 26 deelnemers en de workshops waren gratis/op donatie basis. Om deze
deelnemersaantallen overzichtelijk te maken zodat de veiligheid van de dansworkshops gegarandeerd kon worden (docent
die een goed overzicht heeft) werd er geïnvesteerd in een extern groot beeldscherm die aangesloten kon worden op het
beeldscherm van de laptop, ook werd er een laptop aangeschaft. De workshops vonden eerst plaats via Skype en later via
Zoom. 

Pijler 2: Participatie 
Het organiseren van een project gericht op participatie
Werven van leerlingen/deelnemers

Zowel de losse digitale dansworkshops als de pilot valt ook onder de pijler participatie. Tijdens de workshops werd door de
docent verschillende oefeningen aangeboden en methodieken gebruikt die actieve participatie stimuleren. Dit blijk digitaal
net zo goed te kunnen én ook nog eens ontzettend leuk te zijn! 

Ook werd in samenwerking met Festival KUUB de digitale compositie workshop ‘choreografeer je leven’ georganiseerd. Tijdens
deze workshop werd er met de deelnemers een choreografie gemaakt met als thema: ‘cirkel’. Deze choreografie werd
digitaal gefilmd tijdens de workshops, waarnaar er een videoclip van gemaakt is. Deze workshop was onderdeel van de kunst
estafette van Festival KUUB wat betekend dat onze choreografie als inspiratie werd gebruikt door de andere groepen die ook
meededen met de kunst estafette. Zo werd het thema als het ware doorgegeven van de ene groep naar de andere, als een
ware estafette. Vervolgens werden ook deze groepen gefilmd en het uiteindelijke resultaat is een toffe videoclip die digitaal
getoond is maar ook tijdens Festival KUUB zelf waarbij er een kunstroute georganiseerd was en langs die route konden door
middel van beeldschermen de video’s afgespeeld en bekeken worden. De deelnemers van de workshop waren tevens mensen
met als zonder beperking, waarbij de workshop gegeven werd door een docent in rolstoel. 

 

 
Doelstellingen 2021 



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

Vanwege de coronapandemie was optreden voor onze doelgroep eigenlijk geen optie. Toch hebben we samen met onze
deelnemers een mooie choreografie gemaakt tijdens de workshop ‘choreografeer je leven’ georganiseerd in samenwerking
met Festival KUUB. Zoals hierboven beschreven is deze choreografie op meerdere manieren gepresenteerd. Benieuwd naar
het resultaat? Klik dan snel hier: KUUB in Beweging: Kunst Estafette #stroom3 - YouTube

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

Onder deze pijler hebben we afgelopen jaar diverse activiteiten gehad. 

Allereerst waren we afgelopen jaar ook weer onderdeel van de leergemeenschap Cultuur voor chronisch zieke kinderen en
jongeren, georganiseerd door het LKCA. Deze leergemeenschap is nu afgerond waarbij de nieuwe resultaten en adviezen van
deze leergemeenschap gedeeld zijn in een publicatie: Cultuur en chronisch zieke kinderen en jongeren - LKCA

Ook is er een column gepubliceerd door Code Diversiteit en Inclusie waar wij onze missie en visie hebben kunnen delen met
een breed publiek werkzaam in de culturele sector: ‘Dans kent geen beperkingen’: Dans kent geen beperkingen - Code
Diversiteit & Inclusie

Tot slot werden we uitgenodigd door de Nieuwe Utrechtse School om een gastcollege te verzorgen voor de cursus ‘Narritieven
in de Geneeskunde’ met als thema ‘gemarginaliseerde verhalen’. Deze cursus wordt georganiseerd voor
geneeskundestudenten en sociale wetenschapsstudenten aan de universiteit van Utrecht. 

Onder deze pijler hebben we tevens onderzoek gedaan naar de pilot, door middel van een enquête die verstuurd is onder de
deelnemers van de digitale dansworkshops. De resultaten van deze enquête zijn verwerkt in een artikel en vormen de basis
van onze plannen voor de toekomst. We willen de digitale dansworkshops verder ontwikkelen, waarvoor we nu in
samenwerking een subsidieaanvraag aan het schrijven zijn. In eerste instantie zijn de resultaten van de enquête en het artikel
voor intern gebruik. 

Sponsoring
In februari hebben we een leuke mondkapjes actie gelanceerd als een manier waarop mensen ons konden steunen. Zie
hieronder het resultaat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gcozh5LmLNA
https://www.lkca.nl/artikel/cultuur-en-chronisch-zieke-kinderen-en-jongeren/
https://codedi.nl/inspiratie-tips/dans-kent-geen-beperkingen/


 



Doelstellingen 2022

Voor dit nieuwe boekjaar wordt het beleidsplan geüpdatet, waarbij de grote lijnen hetzelfde blijven. We
zullen de resultaten uit onze enquête verwerken zodat ons beleid en de praktijk nog beter op elkaar
aansluiten, waarbij niemand had kunnen verwachten dat er in de toekomst een wereldpandemie zou
uitbreken. 

We zullen ons hierbij richten op het verder ontwikkelen van de digitale dansworkshops aangezien dit een
uitkomst blijkt te zijn in het verlagen van drempels voor mensen met een beperking in deelname aan kunst
en cultuur. We willen dit vasthouden, ook als lockdowns versoepelen. Een hybride vorm van online en
offline lijkt ons ideaal en het nieuwe normaal, waarbij we er rekening mee houden dat isolement voor
onze deelnemers een begrip is van alle tijden, ook al voor het uitbrekend van de pandemie. 

 



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


