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ALGEMEEN 
 

Bestuursverslag 2020 
 
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 

Zoals veel andere ondernemingen had Dance Connects in 2020 ook te maken met de diverse lockdowns 

door Covid-19, waardoor er geen danslessen en voorstellingen gehouden konden worden. Toch hebben 

ongeveer 300 ouderen in Amsterdam en Amstelveen deelgenomen aan Dance Connects Community. Het 

programma van Dance Connects Community bestond uit wekelijkse moderne danslessen op 14 

verschillende locaties in Amsterdam en Amstelveen. Tijdens de coronapandemie zijn er naast lessen op de 

binnenlocaties ook lessen in de openlucht en online gegeven. Vanaf september 2020 konden we de 

binnenlessen hervatten volgens strikte protocollen. De lesduur en groepsgroottes zijn aangepast en er zijn 

veel extra lessen gegeven om zoveel mogelijk deelnemers een plek te kunnen bieden. De lessen Moderne 

Dans 60+ vonden plaats op 10 binnenlocaties, 8 buitenlocaties en online. Het Slow Flow-aanbod voor 

senioren met verminderde mobiliteit werd verzorgd op 4 binnenlocaties en daarnaast op 20 verschillende 

buitenlocaties via interactieve performances bij zorginstellingen.  

Daarnaast stonden er uitjes naar het theater, een vakantieweek en CLUB DANS, het dansevenement voor 

jong en oud, op het programma. De uitjes konden helaas niet plaatsvinden door de beperkingen voor 

evenementen. De vakantieweek is vervangen door danslessen in verschillende parken en op het strand. 

CLUB DANS hebben we online weten te realiseren. Verder is het online platform ingezet als aanvulling op 

offline activiteiten. Hier konden deelnemers inspiratie en informatie vinden en wekelijks video’s volgen met 

dansoefeningen voor thuis. Zo bleven deelnemers in beweging en verbonden met de community. Tot slot is 

het vrijwilligersbeleid ontwikkeld en zijn ambassadeurs, flyeraars en dansbegeleiders actief geweest als 

vrijwilliger binnen de community. 

Een ander alternatief project in 2020 was Dans voor de Deur. Dit project bestond uit 27 interactieve 

performances op 20 verschillende locaties in Amsterdam 670 kwetsbare ouderen beweging, steun en troost 

geboden in een tijd dat zij de link met de buitenwereld intens misten. 

 

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. De professionals zijn allen 

zzp’ers. Er zijn geen werknemers in dienst. 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. Vanaf einde zomer 2020 hebben we ons professionele team uitgebreid met een zakelijk 

leider en een vrijwilligerscoördinator. Beiden hebben zich in de afgelopen periode ingezet om dit project 

een goede doorstart te geven in het nieuwe jaar.  
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Ondanks alle beperkingen door Covid-19, kijken wij positief terug op Dance Connects Community 2020. De 

coronacrisis had grote impact op ieders leven en in het bijzonder op de levens van onze deelnemers. We 

werden geïnspireerd door hun kracht en flexibiliteit en verdrietig van de signalen over eenzaamheid en 

fysieke achteruitgang. We hebben ons met hart en ziel ingezet om zoveel mogelijk contact te onderhouden 

en alternatief te bieden en zijn daarin behoorlijk goed geslaagd. Hoewel moeizamer dan normaal, bleek het 

zelfs coronatijd mogelijk om ook nieuwe deelnemers te werven en alle online en buitenalternatieven die 

ontwikkeld zijn, blijven bruikbaar in de toekomst. Dit jaar heeft ons misschien niet de maximum aantallen 

opgeleverd, maar wel een nieuwe kijk op de uitvoeringsmogelijkheden van het project. Daarnaast hebben 

opgemerkt dat zowel deelnemers als professionals juist in deze tijd betrokkenen waren dan ooit. Er is 

ondanks alle beperkingen een openheid ontstaan die veel perspectief biedt voor de toekomst.  

Sinds 2019 werkt Dance Connects Company, het professionele dansgezelschap, samen met ICK Dans 

Amsterdam op het gebied van onderzoek, educatie en talentontwikkeling. Professionals van beide 

gezelschappen hebben zich in 2020 ingezet om de artistieke ontwikkeling van de doelgroep te bevorderen 

en een productie neer te zetten die recht doet aan de essentie van dans en de kracht van oudere dansers. 

Geïnspireerd op het werk The Human Zoo van antropoloog en bioloog Desmond Morris, werd de 

performance LIVE / HUMAN CONDITIONS ontwikkeld. Deze performance van 45 minuten, waarin het 

leven in een stedelijke omgeving centraal stond, is zeven maal getoond aan publiek in het Museum of 

Humanity op het Hembrugterrein in Zaandam. Vanwege corona was een tour langs verschillende theaters 

en groot publiek niet mogelijk. Er werden twee try-outs en vijf voorstellingen gegeven voor 110 bezoekers. 

De toen geldende maatregelen boden ruimte voor 15 - 20 bezoekers per voorstelling. De beperkte 

bezoekersaantallen doen wat ons betreft niets af aan het succes van het project. We zijn trots op wat we 

hebben bereikt en blij dat wij uw steun hierbij hebben mogen ontvangen.  

Toekomst 

De komende jaren werkt de stichting aan de ontwikkeling en verduurzaming van onze wijkgerichte 

danseducatie. Vanaf 2021 zetten we in op continuering van het aanbod voor 60+ en uitbreiding van 

randactiviteiten en werkgebieden. We dienen ook in 2021 rekening te houden met de restricties door de 

coronapandemie.  

 

Dance Connects Company werkt toe naar een nieuwe productie die in 2022/23 gerealiseerd zal worden 

i.s.m. ICK. Dereck Cayla zal deze productie choreografen, waarin verschillende groepen uit de samenleving 

worden betrokken die te maken hebben met het thema van de voorstelling, transformatie.   

 

Er wordt de komende periode aandacht besteed aan het versterken van lokale netwerken en 

samenwerkingen om met name kwetsbare ouderen te betrekken bij de activiteiten. Daarnaast aan verdere 

professionalisering van de interne bedrijfsvoering om de groeiende organisatie te ondersteunen. 

 

Financiën 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: deelnemersbijdragen, subsidies, schenkingen en alle 

andere verkrijgingen 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 verkrijgen 

voor de stichting, kan men nog steeds Vriend worden van Stichting Dance Connects. Door middel van de 

nieuwsbrief en diverse extra activiteiten, 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. 

 

Het budget voor 2020 is ondanks de aanpassingen grotendeels besteed aan de geplande en alternatieve 

activiteiten. Het overschot van 35k wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het overschot zal besteed 



4 
ANBI 855354884 

worden aan inkopen van apparatuur voor de online en buitenlessen, websitebeheer en een administratief 

medewerker. Het overschot is voornamelijk het gevolg van de lagere docentkosten voor de Community 

doordat er in totaliteit minder lessen zijn gegeven en een hoger bedrag dan begroot aan inkomsten vanuit de 

deelnemersbijdragen. Daarnaast zijn er geen kosten gemaakt voor een aantal geplande activiteiten die niet 

konden doorgaan, zoals de culturele uitstapjes, Club DANS op locatie en de geplande vakantieweek. De 

kosten voor projectleiding zijn in lijn met de begrote kosten. De aldoor wisselende maatregelen zorgden 

voor veel extra werk op het gebied van organisatie en communicatie. Een groeiende organisatie vraagt om 

verdere professionalisering en daarom was het noodzakelijk om naast onze projectleider een zakelijk leider 

aan te stellen om de toekomst van onze activiteiten te waarborgen, deze kosten zijn hoger dan begroot. Ook 

de kosten voor leslocaties zijn ondanks geannuleerde lessen niet lager uitgevallen. Dit heeft enerzijds te 

maken met het feit dat we bij een aantal locaties geen restitutie kregen en anderzijds heeft het te maken met 

het feit dat we moesten uitwijken naar nieuwe locaties in plaats van de buurthuizen, waar we normaal 

gesproken gratis gebruik van kunnen maken. Bovendien hebben veel locaties vanwege de crisis hun 

huurprijzen verhoogd.  

 

Voor Dance Connects Company waren de inkomsten vanuit de subsidies, vrienden van de Stichting en 

kaartverkoop voor de voorstellingen voldoende om de kosten van 2020 te dekken. Aangezien niet alle 

voorstellingen in initiële vorm konden doorgaan zijn er minder kosten gemaakt aan performance fees, 

zaalhuur en inhuur van technici. Door minder voorstellingen en beperkte capaciteit is de opbrengst vanuit 

de kaartverkopen ook lager dan begroot. Door de lagere kosten voor de voorstellingen is er een overschot 

van 10.000 euro van het totale overschot dat vanuit de Company wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Dit overschot zullen we gebruiken voor het ontwikkelen van een nieuwe voorstelling in 2022. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

Wies Rosenboom   Kathleen Joe     Joyce Vrijburg        

         voorzitter            secretaris               penningmeester 
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JAARREKENING  
 

Balans per 31 december 2020 

 

ACTIVA 

 

VLOTTENDE ACTIVA     

  31-12-2020 31-12-2019 

      

1. Vorderingen  €            26.900   €            14.622  

      

2. Liquide Middelen  €            34.633   €            17.604  

      

Totale activa  €            61.533   €            32.226  

      

 

 PASSIVA 
 

    

      

KORTLOPENDE SCHULDEN     

  31-12-2020 31-12-2019 

      

3. Stichtingsvermogen  €            37.570   €              2.505  

      

4. Kortlopende schulden  €            23.963   €            29.721  

      

Totale passiva  €            61.533   €            32.226  
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Staat van baten en lasten over 2020 

 
  2020 2019 

BATEN     

5. Baten uit samenwerkingspartners  €                           5.000   €                           1.500  

6. Baten uit subsidies  €                       159.270   €                         64.867  

7. Baten uit eigen inkomsten  €                         33.350   €                         29.416  

8. Overige inkomsten  €                           7.865   €                           9.985  

   €                       205.485   €                       105.768  

      

LASTEN     

9. Besteed aan de doelstellingen  €                       124.384   €                         69.391  

10. Communicatie en promotie  €                         40.505   €                         31.327  

11. Beheer en administratie  €                           5.372   €                           2.685  

12. Algemene kosten  €                              159   €                              134  

   €                       170.420   €                       103.537  

      

Saldo van baten en lasten  €                         35.065   €                           2.231  
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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 2020 

 
VLOTTENDE ACTIVA     

  31-12-2020 31-12-2019 

1. Vorderingen     

      

Vorderingen Subsidies     

- Fonds voor Sociale Initiatieven  €          1.500   €       7.500  

- Stichting RC Oude Armen KTR  €        20.000   €       3.000  

- Fonds Sluyterman van Loo  €       -12.000   €       3.750  

- Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst  €          3.400   €            -    

- VSB fonds  €          9.000   €            -    

- Fundatie van den Santheuvel - Sobbe  €          5.000   €            -    

      

Overige vorderingen     

- Deelnemersbijdragen  €                -     €          372  

      

   €        26.900   €     14.622  

      

2. Liquide Middelen     

Rabobank 0305.0642.90  €        33.660   €     15.588  

Kas  €             973   €       2.016  

   €        34.633   €     17.604  

      

Totale activa  €        61.533   €     32.226  

      

     

      

KORTLOPENDE SCHULDEN     

  31-12-2020 31-12-2019 

      

3. Stichtingsvermogen     

Resultaat boekjaar  €        35.065   €       2.231  

Resultaat voorgaande boekjaren  €          2.505   €          274  

   €        37.570   €       2.505  

      

4. Kortlopende schulden     

      

Schulden aan kredietinstellingen     

- bankkosten december 2019  €                -     €            14  

- bankkosten december 2020  €               17   €            -    

      

Schulden aan professionals     

- Kosten PR-professionals  €             380   €       3.207  
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  31-12-2020 31-12-2019 

 

- Kosten voor dansers 
 €          5.670   €            -    

- Kosten film  €                -     €            -    

- Kosten voor muziek  €                -     €          325  

- Kosten choreografie  €                -     €            -    

- Kosten docenten  €          1.013   €          450  

- Kosten projectleiding  €          3.158   €       2.118  

- Kosten fotografie  €                -     €            -    

- Kosten zakelijk leider  €          2.390   €            -    

- Kosten vrijwilligerscoordinatie  €          1.125   €            -    

- Kosten online Club Dans  €          1.200   €            -    

      

Overige schulden     

- Bestuursvergoeding  €          1.000   €       1.500  

- Reiskosten  €               78   €            39  

- Huur lesruimtes/theaters  €             804   €          633  

- Advertentiekosten  €             198   €            50  

- Drukwerk  €                -     €            -    

- terug te betalen subsidie Gemeente Adam Centrum  €                -     €          276  

- reservering kosten nieuwe website  €          1.863   €            -    

- terug te betalen tickets geannuleerde voorstelling  €             165   €            -    

- overige promotiekosten  €          1.187   €            -    

      

Overlopende passiva     

- Bijdrage zaalhuur Gemeente Adam Oost 2020  €                -     €          950  

- Subsidie FDS cultpart 2020  €                -     €     17.000  

- Deelnemersbijdragen 2020  €          3.716   €          661  

- Gift Danshart 2020  €                -     €       2.500  

   €        23.963   €     29.721  

      

Totale passiva  €        61.533   €     32.226  
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Toelichting op staat van baten en lasten over 2020 
 

  2020 2019 

BATEN 

  
    

5. Baten uit samenwerkingspartners     

Bijdrage Danshart € 5.000 € 1.500 

  € 5.000 € 1.500 

6. Baten uit subsidies     

Stadsdeel West € 7.500 € 5.000 

Stadsdeel Oost € 8.500 € 5.000 

Stadsdeel Centrum € 15.000 € 14.724 

Stadsdeel Zuid-Oost € 4.770 € 4.770 

Stadsdeel Oost, Ijburg € 0 € 3.373 

Stadsdeel Nieuw-West € 3.000 € 0 

Stichting VSBfonds € 21.500 € 7.000 

Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst € 22.000 € 0 

Stichting Buurt en Jongerenwerk € 15.000 € 7.500 

Stichting RC Oude Armen KTR € 20.000 € 10.000 

Sluyterman van Loo € 20.000 € 7.500 

Fonds voor cultuurparticipatie € 17.000 € 0 

Fundatie van den Santheuvel-Sobbe  € 5.000 € 0 

  € 159.270 € 64.867 

7. Baten uit eigen inkomsten     

Deelnemersbijdragen € 31.168 € 29.416 

Kaartverkoop € 1.808 € 0 

Vergoeding optredens € 375 € 0 

  € 33.350 € 29.416 

8. Overige inkomsten     

Vrienden van de Stichting € 3.246 € 400 

Schenking € 2.000 € 2.000 

Crowdfunding € 0 € 6.940 

Verkoop merchandize € 361 € 0 

Bijdrage Stadspas € 2.258 € 645 

  € 7.865 € 9.985 

      

Totale baten € 205.485 € 105.768 

      

LASTEN 

  
    

9. Besteed aan de doelstellingen     

Huur lesruimtes/theaters € 10.607 € 8.867 

Kosten voor projectleiding € 30.928 € 21.166 

Kosten zakelijk leiding € 10.769 € 0 
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  2020 2019 

 

Kosten (gast)docenten 
€ 33.114 € 29.301 

Kosten dramaturgie € 150 € 0 

Kosten choreografie € 7.736 € 2.178 

Kosten dansers € 10.389 € 0 

Kosten fotografie € 726 € 424 

Kosten vrijwilligerscoordinatie € 3.825 € 0 

Kosten film € 1.210 € 0 

Kosten licht en decor € 5.268 € 0 

Kosten kostuum € 1.815 € 0 

Kosten cultureel uitje € 0 € 1.074 

Eten en drank lessen/voorstellingen € 975 € 278 

Materiaal lessen/voorstellingen € 3.685 € 0 

Reis- en parkeerkosten € 899 € 149 

Vrijwilligersvergoeding € 170 € 210 

  € 124.384 € 69.391 

10. Communicatie en promotie     

Kosten voor PR-professionals € 33.419 € 25.579 

Promotie-artikelen € 1.339 € 0 

Designkosten € 484 € 508 

Drukwerk € 1.313 € 1.190 

Club Dans € 1.400 € 2.788 

Overige promotiekosten € 2.550 € 1.261 

  € 40.505 € 31.327 

11. Beheer en administratie     

Bureau- en vergaderkosten € 430 € 62 

Kosten website € 2.597 € 613 

Abonnementskosten € 814 € 0 

Verzekeringskosten € 531 € 510 

Bestuursvergoeding € 1.000 € 1.500 

  € 5.372 € 2.685 

12. Algemene kosten     

Bankkosten € 159 € 134 

  € 159 € 134 

      

Totale lasten € 170.420 € 103.537 

      

Saldo van baten en lasten € 35.065 € 2.231 

 

 


