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ALGEMEEN 
 

Bestuursverslag 2018 
 
Ons beleid 
Stichting Dance Connects is een non-profit organisatie en zet zich in voor danseducatie en -creatie voor en 
door ouderen in Amsterdam. Het doel van de stichting is het toegankelijk maken van de kunstvorm dans 
voor een breed publiek. Dat gebeurt door middel van workshops, projecten, voorstellingen en evenementen 
met mensen van 60 jaar en ouder. Via moderne dans zet de stichting zich in voor participatie, sociale 
cohesie en welzijnsbevordering van ouderen die wegens fysieke, psychosociale en/of financiële redenen 
doorgaans niet in aanraking komen met deze kunstvorm. Stichting Dance Connects handelt vanuit sociaal-
maatschappelijke motieven. In de sterk individualiserende en prestatiegerichte samenleving voelen volgens 
onderzoek drieënhalf miljoen mensen in Nederland zich eenzaam, waarvan ruim een miljoen sterk 
eenzaam. Mensen die om verschillende redenen niet kunnen voldoen aan gestelde eisen, vallen gemakkelijk 
buiten de maatschappij. De activiteiten van de stichting fungeren als schakels. Dans is een krachtig middel 
om verbinding te creëren tussen mens en medemens, tussen mens en maatschappij. Om alle activiteiten te 
kunnen uitvoeren heeft de stichting een samenwerkingsverband met DansHart. 
  
Terugblik 
Via project Still Moving in de Wijk heeft Dance Connects in 2018 danseducatie aangeboden aan senioren in 
Amsterdam Centrum, Oost, West, Zuid en Zuidoost. Dit gebeurde in twee blokken van 16 weken (januari - 
juni) en 13 weken (september - december). In totaal zijn er 7 keer 29 danslessen aangeboden op 6 geplande 
locaties in Amsterdam. Dit waren moderne danslessen van 90 minuten, inclusief ontmoetingsmoment 
tijdens de theepauze. Ieder blok begon met gratis kennismakingsbijeenkomsten op alle locaties. Daarna 
volgde een reeks danslessen, waarbij mensen ten alle tijden konden aansluiten. 
 
Er werd in 2018 twee keer een gezamenlijk uitstapje naar het theater georganiseerd en er is gestart met het 
opzetten van openbare dansavonden voor senioren, hun buurtgenoten, vrienden en familie onder de 
noemer, CLUB DANS. 
 
Daarnaast zijn er in het najaar van 2018 drie pilots gehouden met ondersteuning van Stadsdeel Zuidoost en 
het Seniorensportfonds Buitenveldert. Er is een zogenaamde sportschoolgroep bij Fitness Zuidas in 
Buitenveldert (Amsterdam Zuid) bijgekomen, waar compacte lessen van 60 minuten worden gegeven met 
een iets sportiever karakter dan de reguliere lessen van Dance Connects. Daarnaast zijn er twee groepen 
gestart speciaal voor senioren met verminderde mobiliteit: één bij Eben Haëzer in Zuidoost en één bij het 
Menno Simonszhuis in Buitenveldert. Ook deze lessen zijn vanwege de specifieke doelgroep 60 minuten.  
 
De projectleiding werd verzorgd door DansHart; Floortje Rous, professioneel choreograaf en dansdocent met 
jarenlange ervaring. Voor de danslessen heeft Stichting Dance Connects een pool van diverse professionele 
docenten, die ingezet worden voor een heel seizoen of een aantal gastlessen. Verder zorgde een pool van 
professionele muzikanten voor live begeleiding tijdens een deel van de danslessen. Daarnaast heeft de 
stichting een pr- & communicatieadviseur voor de werving van deelnemers en om de naamsbekendheid en 
zichtbaarheid van Stichting Dance Connects te vergroten door middel van diverse pr-uitingen via pers & 
media, website, social media en huisstijldragers.  
 
Er waren in 2018 in totaal 170 unieke deelnemers via de reguliere groepen en 44 via de pilots. In totaal zijn 
er dit jaar 134 “nieuwe” ouderen in beweging gebracht, waarvan 44 via de pilots. Daarnaast zijn er zo’n 145 
in beweging gebleven, dit jaar of al langer. Wij zijn zeer tevreden met deze belangstelling voor de lessen in 
2018.  
 



3 
ANBI 855354884 

In 2018 waren deze deelnemers, net als in voorgaande jaren, voornamelijk vrouwen. De leeftijd van deze 
vrouwen ligt tussen de 60 en 88 jaar, met een gemiddelde van 68 jaar. Dit is in vergelijking met vorig jaar 
één jaar jonger. Opvallend is verder dat de oudste deelnemers zich bevinden in de nieuwe 
“sportschoolgroep” in Buitenveldert, waar veel 80-plussers meedoen. Zo’n 20% van de deelnemers heeft een 
minimuminkomen en kon met een fikse korting deelnemen aan het project. Het grootste gedeelte van de 
deelnemers, zo’n 65%, behoort tot de categorie “Stadspas met blauwe ruit”. Dit zijn de 65-plussers met een 
AOW en vaak ook pensioen waardoor ze een inkomen boven het minimum hebben. Een kleine 15% van de 
deelnemers is jonger dan 65 en heeft vaak nog een parttime baan. Zij hebben het “normale” tarief betaald 
voor deelname aan de danslessen. 
 
Ook in 2018 bleek Still Moving weer een succes. Er hebben meer deelnemers dan ooit meegedaan en steeds 
meer mensen in de stad kunnen en willen meedoen. Tijdens de les straalt het plezier en de energie ervan af, 
deelnemers zijn lichamelijk en geestelijk gegroeid, ze hebben vrienden gemaakt en een sociaal vangnet 
gecreëerd. Ze zijn sterker en zelfverzekerder geworden en hebben zich laten inspireren en stimuleren door 
moderne dans van professionele dansgezelschappen. Uit foto’s, enquête en blogs blijkt wat deelnemers echt 
ervaren hebben tijdens de lessen en wat het betekent om te bewegen, weer mee te doen en gelijken te 
ontmoeten. 

Daarnaast heeft de productiegroep zich in 2018 verder ontwikkeld. Dance Connects Company is opgericht 
door Stichting Dance Connects als een semiprofessioneel senioren dansgezelschap met als voornaamste doel 
het ontwikkelen, maken en uitvoeren van artistiek hoogwaardige hedendaagse dansproducties waarin 
senioren participeren. Het gezelschap stimuleert oudere amateur dansers (leeftijd 60 tot 85 jaar) om actief 
deel te nemen aan moderne dans op professioneel niveau en een impuls te geven aan hun creatieve, 
expressieve, sociaal-emotionele en bewegingsvaardigheden.  

Onder leiding van professionele choreografen en in samenwerking met professionele dansers en musici 
wordt gewerkt aan de creatie van theatrale en muzikale moderne dansproducties die een breed publiek 
betrekken, vermaken en prikkelen. Dance Connects Company laat zien dat moderne dans niet aan leeftijd 
gebonden is en nodigt uit tot perspectiefverruiming.  

In 2018 heeft het gezelschap de voorstelling [mi:t] ontwikkeld, een drieluik over de ontmoeting tussen jong 
en ouder. Hiermee zijn 5 previews, 2 try-outs, 3 theatervoorstellingen en 3 interactieve voorstellingen 
gegeven op diverse locaties in Amsterdam. Deze publieke optredens trokken in totaal 730 bezoekers. 

De deelnemende ouderen en jongeren hebben elkaar geïnspireerd en van elkaar geleerd. Er was sprake van 
een wederzijds ontwikkelingsproces wat als zeer waardevol werd ervaren. Ook bezoekers van [mi:t] waren 
enthousiast. De voorstelling werd over het algemeen als zeer inspirerend ervaren en als een positieve 
aanvulling op de beeldvorming rondom ouderen. Het lijkt mensen niet zo zeer te gaan om oud of jong op 
het podium te zien. Of om de verschillen. Door de kwaliteit van het stuk en de fijne theaterervaring, bleken 
mensen positief over [mi:t] en de company te zijn. 

Toekomst 
De komende jaren werkt de stichting aan de ontwikkeling en verduurzaming van onze wijkgerichte 
danseducatie. Vanaf 2019 zullen we verwijzen naar Dance Connects Community, een sociaal-cultureel 
dansprogramma waarbij we streven naar structureel en gedifferentieerd dansaanbod voor diverse groepen 
senioren in Amsterdam. Daarbij werkt Dance Connects samen met diverse buurt-, cultuur-, welzijns- en 
zorgorganisaties binnen Amsterdam.  
 
Voor Dance Connects Company zullen we op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden om het gezelschap 
te kunnen continueren en nieuwe producties te realiseren. In 2019 starten wij met een onderzoekstraject in 
samen werking met ICK, een professioneel dansgezelschap in Amsterdam. In oktober 2019 zal er een eerste 



presentatie plaatsvinden in theater De Meervaart tijdens het !CK-fest. In 2020 zal er mogelijk met deze 
partner een nieuwe voorstelling worden gecreëerd. 
Daarnaast wordt gekeken naar samenwerkingsverbanden met scholen in het voorgezet onderwi js voor de 
ontwikkeling van een educatieprogramma met Dance Connets Company. 

Financiën 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: deelnemersbijdragen, subsidies, sponsorgelden, 
schenkingen en alle andere verkri jgingen en baten. Het vermogen wordt aangewend voor het behalen van 
de doelstelling. De gemaakte kosten bestaan onder andere uit het inhuren van professionals, het huren van 
les- en voorstellingslocaties, kostuums, decor en attributen, de kosten van public relations, advertenties, 
drukwerk, culturele uitjes en overige projectkosten. 

Om ook op andere manieren dan via subsidies en de deelnemersbijdragen financiële middelen te verkri jgen 
voor de stichting, kan men nog steeds Vriend worden van Stichting Dance Connects. Door middel van de 
nieuwsbrief, diverse extra activiteiten en kortingen op tickets voor voorstellingen van het dansgezelschap, 
wil de stichting ervoor zorgen dat meer mensen betrokken en geïnteresseerd raken en blijven in de 
activiteiten van Dance Connects en hierin financieel willen ondersteunen. 

Daarnaast hebben we dit jaar een crowdfunding actie gestart . Een gedeelte van deze opbrengsten gebruiken 
we voor het voortzetten van de Company in 2019. De crowdfunding was zeer succesvol. Via de website 
V oordekunst konden diverse dans gerelateerde activiteiten en promotieartikelen gekocht worden en 
donaties worden gedaan ten behoeve van het voortzetten van de Company. 

Wij danken al onze sponsors, particuliere en zakelijke, en alle vrijwilligers die ons in het afgelopen jaar 
hebben gesteund. Het was ons niet gelukt zonder u. We hopen ook in de toekomst weer op u te mogen 
rekenen. 

Hanneke van Bruggen 
voorzitter 

Monique Jongerius 
secretaris 

Joyce Vrijburg 
penningmeester 
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JAARREKENING  
 
Balans per 31 december 2018 
 
 

 

ACTIVA 

 

VLOTTENDE ACTIVA     
  31-12-2018 31-12-2017 
      
1. Vorderingen  €            16.668   €            13.090  
      
2. Liquide Middelen  €              7.750   €              2.025  
      
Totale activa  €            24.418   €            15.115  

      
      
      
KORTLOPENDE SCHULDEN     
  31-12-2018 31-12-2017 
      
3. Stichtingsvermogen  €                 274   €                 647  
      
4. Kortlopende schulden  €            24.144   €            14.468  
      
Totale passiva  €            24.418   €            15.115  
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Staat van baten en lasten over 2018 
 
  2018 2017 

BATEN     

5. Baten uit samenwerkingspartners  €                           2.000   €                           2.500  

6. Baten uit subsidies  €                         88.376   €                         46.100  

7. Baten uit eigen inkomsten  €                         27.340   €                         16.449  

8. Overige inkomsten  €                         15.976   €                           2.875  

   €                       133.692   €                         67.924  

      

LASTEN     

9. Besteed aan de doelstellingen  €                         85.462   €                         48.050  

10. Communicatie en promotie  €                         45.783   €                         18.046  

11. Beheer en administratie  €                           2.696   €                           1.901  

12. Algemene kosten  €                              124   €                              131  

   €                       134.064   €                         68.127  

      

Saldo van baten en lasten  €                             -373   €                             -203  
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
ALGEMEEN  
 
Activiteiten  
De stichting heeft als doel om door middel van moderne dans te streven naar participatie, sociale 
cohesie, welzijn en optimale gezondheid van iedereen in Amsterdam van 60 jaar en ouder. 
 
Jaarrekeningregime  
Deze jaarrekening is overeenkomstig Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 fondsenwervende 
instellingen opgesteld.  
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.  
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en 
lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen die bekend zijn op 
het moment van opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.  
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA  
 
Vorderingen  
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de 
nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door 
(dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere 
waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.  
 
Liquide middelen  
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije 
beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.  
 
Schulden  
Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor ze moeten worden afgelost  
 
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING  
 
Algemeen  
Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn toegezegd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn. 
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Toelichting op balans per 31 december 2018 
 
VLOTTENDE ACTIVA     
  31-12-2018 31-12-2017 
1. Vorderingen     
      
Vorderingen Subsidies     
- Fonds voor Sociale Initiatieven  €          500   €            -    
- Stichting RC Oude Armen KTR  €       6.000   €       3.500  
- Fonds Sluyterman van Loo  €       2.500   €       4.550  
- Fund Santheuvel Sobbe  €            -     €       5.000  
- Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst  €       1.200    
- Bernhard Cultuurfonds  €       5.000    
      
Overige vorderingen     
- Vergoeding materiaal lessen  €            -     €            40  
- Ticketopbrengsten voorstelling  €            38   €            -    
- Vergoeding voorstelling  €          853   €            -    
- Vergoeding stadspas  €          120   €            -    
- Vergoeding deelnemersbijdrage Gemeente Oost  €          338    
      
Overlopende activa     
- Vooruitbetaalde huur voor jan 2019  €            19   €            -    
- Betaalde borg voor 2019  €          100   €            -    
   €     16.668   €     13.090  

      
2. Liquide Middelen     
Rabobank 0305.0642.90  €       4.795   €       1.825  
Kas  €       2.955   €          200  
   €       7.750   €       2.025  

      
Totale activa  €     24.418   €     15.115  
 
  

    

KORTLOPENDE SCHULDEN     
  31-12-2018 31-12-2017 
      
3. Stichtingsvermogen     
Resultaat boekjaar  €        -373   €        -203  
Resultaat voorgaande boekjaren  €          647   €          849  
   €          274   €          647  
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4. Kortlopende schulden     
Schulden aan kredietinstellingen     
- bankkosten december 2018  €            11   €            -    
- bankkosten december 2017  €            -     €            11  
      
Schulden aan professionals     
- Danshart projectleiding  €            -     €       1.785  
- Muzikale begeleiding lessen  €            -     €       1.962  
- Kosten materiaal voorstelling  €            -     €            -    
- Kosten gastdansdocent  €            -     €       1.252  
- Kosten PR-professionals  €       5.893   €            -    
- Kosten voor dansers  €          445   €            -    
- Kosten film  €          363   €            -    
- Kosten voor muziek  €       1.210   €            -    
- Kosten choreografie  €          545   €            -    
- Kosten docenten  €          257   €            -    
- Kosten projectleiding  €       3.418   €            -    
- Kosten fotografie  €          121   €            -    
      
Overige schulden     
- Bestuursvergoeding  €       1.500   €       1.500  
- Reiskosten  €            38   €            13  
- Huur lesruimtes/theaters  €          307   €          945  
- Advertentiekosten  €       1.266   €            -    
- Drukwerk  €            41   €            -    
- Dinerkosten crowdfunding  €       1.697   €            -    
- terug te betalen subsidie Gemeente Adam Centrum  €            94   €            -    
      
Overlopende passiva     
- Gift Rabobank voor Kunst 2018  €            -     €       1.000  
- Subsidie Stadsdeel Oost Amsterdam voor Wijk 2018  €            -     €       5.000  
- Gift Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds voor Wijk 2018  €            -     €       1.000  
- Crowdfunding opbrengsten voor 2019  €       6.940   €            -    
   €     24.144   €     14.468  

      
Totale passiva  €     24.418   €     15.115  
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Toelichting op staat van baten en lasten over 2018 
 
  2018 2017 

BATEN 
 

    

5. Baten uit samenwerkingspartners     

Bijdrage Danshart € 2.000 € 2.500 

  € 2.000 € 2.500 

6. Baten uit subsidies     

Stadsdeel West € 14.000 € 0 

Stadsdeel Oost € 5.000 € 5.000 

Stichting VSBfonds € 10.000 € 15.000 

Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst € 9.200 € 0 

Stichting Buurt en Jongerenwerk € 5.000 € 0 

Stichting RC Oude Armen KTR € 13.000 € 7.000 

Sluyterman van Loo € 5.000 € 9.100 

Stadsdeel Centrum € 12.406 € 5.000 

Stadsdeel Zuid-Oost € 4.770 € 0 

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe € 5.000 € 5.000 

Bernhard cultuurfonds € 5.000 € 0 

  € 88.376 € 46.100 

7. Baten uit eigen inkomsten     

Deelnemersbijdragen € 23.584 € 16.449 

Tickets voorstellingen € 2.740 € 0 

Consumptie voorstellingen € 66 € 0 

Vergoeding festival € 950 € 0 

  € 27.340 € 16.449 

      

8. Overige inkomsten     

Vrienden van de Stichting € 859 € 875 

Schenking € 6.000 € 2.000 

Crowdfunding € 6.717 € 0 
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Gift Rabobank € 1.000 € 0 

Gift Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds € 1.000 € 0 

Bijdrage Stadspas € 400 € 0 

  € 15.976 € 2.875 

      

Totale baten € 133.692 € 67.924 

      

LASTEN 
 

    

9. Besteed aan de doelstellingen     

Huur lesruimtes/theaters € 10.402 € 4.638 

Kosten voor projectleiding € 20.212 € 16.229 

Kosten voor muziek € 12.664 € 7.195 

Kosten (gast)docenten € 18.766 € 18.079 

Kosten dramaturg € 60 € 0 

Kosten choreografie € 7.940 € 0 

Kosten dansers € 9.302 € 0 

Kosten fotografie € 176 € 150 

Kosten film € 847 € 0 

Kosten licht € 1.089 € 0 

Kosten cultureel uitje € 1.097 € 1.090 

Eten en drank lessen/voorstellingen € 1.031 € 275 

Materiaal lessen/voorstellingen € 677 € 247 

Reis- en parkeerkosten € 839 € 87 

Vergoeding vrijwilligers € 360 € 60 

  € 85.462 € 48.050 

10. Communicatie en promotie     

Kosten voor PR-professionals € 36.312 € 17.399 

Promotie-artikelen € 1.328 € 0 

Designkosten € 859 € 216 

Drukwerk € 1.065 € 381 
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Kosten crowdfunding diner € 1.697 € 0 

Congreskosten € 1.976 € 0 

Overige promotiekosten € 2.546 € 50 

  € 45.783 € 18.046 

11. Beheer en administratie     

Vergaderkosten € 0 € 77 

Kosten website € 577 € 192 

Administratiekosten € 78 € 78 

Verzekeringskosten € 542 € 54 

Bestuursvergoeding € 1.500 € 1.500 

  € 2.696 € 1.901 

12. Algemene kosten     

Bankkosten € 124 € 131 

  € 124 € 131 

      

Totale lasten € 134.064 € 68.127 

      

Saldo van baten en lasten -€ 373 -€ 203 

 

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers in dienst. 


