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INLEIDING
Het jaar 2017 was het jaar waarin voor Stichting Vrienden van De Dansacker het ‘echte’ werk begon.
Stichting Vrienden van De Dansacker is op de valreep van 2016 opgericht. Natuurlijk waren wij al druk
bezig met het ontwikkelen en maken van allerlei plannen, maar de start van 2017 is voor ons ook écht
de start van de Stichting Vrienden van De Dansacker. Het was een druk jaar met een grote voorstelling
– de Verre-terug-Kijker- waar meer dan 200 kinderen in mee dansten. Er was een workshop Hongaarse
Dans die door de deelnemers ontzettend leuk gevonden werd. We organiseerden twee keer een Dag vol
Dans. De Breakdancers kregen de mogelijkheid om met korting naar een Breakdancevoorstelling in het
theater De Veste, te Delft, te gaan.
Voor ons als bestuur van Stichting Vrienden van De Dansacker was 2017 als een puzzel. Hoe krijgen we
de financiën voor de grote voorstelling rond. Hoe maken we meer dan 400 kostuums? Hoe krijgen we
een zo breed mogelijk publiek naar het theater? Hoe, hoe, hoe… We willen zoveel meer doen, maar
hoe pakken we dat allemaal aan.
Het jaar 2017 was als een puzzel, de stukjes liggen nu in ieder geval gesorteerd. Het kader is klaar, nu
de binnenkant nog. Er is nog heel veel waarin wij als stichting ons kunnen ontwikkelen, meer hierover
leest u verder in dit verslag.

MISSIE
Stichting Vrienden van De Dansacker heeft als eerste doelstelling in haar statuten staan;
‘Een grote groep jonge mensen in aanraking laten komen met de podiumkunsten met het oog op de
culturele ontwikkeling van de jeugd in de breedste zin van het woord’. In het verlengde van dit brede
doel, maar tevens apart genoemd in de statuten staat ‘het organiseren van voorstellingen, presentaties,
dansdagen, danskampen en masterclasses ten behoeve van het hierboven genoemde doel’ en ‘het
verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimte zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn’.
Als Stichting Vrienden van De Dansacker werken we nauw samen met De Dansacker. De Dansacker –
die dit jaar 35 jaar bestaat en gevestigd in Pijnacker, is een groeiende dansschool waar de brede jeugd
de kunst van het dansen kunnen leren. De school biedt plaats lessen aan in klassiek ballet, kleuterdans,
moderne dans, breakdance, hiphop, streetdance, musical-jazz dans en jazz-tap dans. Ze bieden een
zeer breed en gevarieerd aanbod aan dansstijlen.
Stichting Vrienden van De Dansacker zoekt naar diverse mogelijkheden om haar doelstellingen te
bereiken. Dit is bijvoorbeeld door te zoeken naar kleinschalige mogelijkheden om op te treden. Een
jaarkalender te maken om leerlingen te informeren over voorstellingen die leuk zijn om te bezoeken.
Deelname aan culturele projecten in Pijnacker en omgeving. Stichting Vrienden van De Dansacker
organiseert door het jaar heen diverse dans(gerelateerde)activiteiten om haar doelen te
verwezenlijken.
Voor de leerlingen die les volgen bij De Dansacker organiseren we in samenwerking met De Dansaker
eens in de drie jaar een grote, verhalende dansvoorstelling. Leerlingen doen hier letterlijk
podiumervaring mee op (deze voorstellingen worden gegeven in het theater), maar tevens bereiken wij
ook de jeugd in de vorm van publiek die naar vrienden/vriendinnen komen kijken in het theater. Naast
deze grote voorstelling zoekt Stichting Vrienden van De Dansacker ook naar kleinschaligere
mogelijkheden voor leerlingen om op te treden.
DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
De stichting richt zich in eerste instantie op de jeugd. Immers jong geleerd is oud gedaan en de jeugd
zal in de toekomst haar ervaringen ook weer mee nemen. De stichting wil dan ook de jeugdige groep
een zo breed mogelijk cultureel aanbod bieden: van zowel deelname en ervaring op doen in, om, op en
achter het toneel als voor het toneel als publiek. Zowel voor als op het toneel wil de stichting breed
inzetten in de ontwikkeling van alle aspecten.
Of het nu muziek, toneel, dansen, schrijven of schilderen is, kinderen die in staat worden gesteld hun
eigen creativiteit te ontwikkelen, worden sterker en weerbaarder. Ze kunnen zich uiten en hun talenten
ontwikkelen. Allerlei vaardigheden zoals zich presenteren, samenwerken, concentreren en luisteren

worden getraind en die vaardigheden komen je in allerlei situaties de rest van je leven goed van pas.
Samen plezier beleven aan dans en muziek versterkt bovendien het gevoel van verbondenheid.
Kinderen in aanraking brengen met dans en muziek kan op verschillende aspecten zijn uitwerking
krijgen:
•

Leren door doen: iedereen kan meedoen, ongeacht de taal die je spreekt.

•

Talentontwikkeling: bijzondere talenten komen tot ontwikkeling en mogelijk tot verdieping.

•

Ouderbetrokkenheid: ouders krijgen de kans om kinderen te ondersteunen bij de repetities en
leven mee tijdens de uitvoering, dit kan ook de eigen interesse in de podiumkunsten opwekken
of vergroten.

•

Verbondenheid met de gemeente: muziek en dans verbinden mensen door ontmoetingen en
optredens. Kinderen leren een bijdrage te leveren aan de leefomgeving en iets voor anderen te
betekenen.

DREMPEL VERLAGEN
Voor veel jeugd en ouders is de drempel om naar een theatervoorstelling te gaan nog te hoog. De
stichting wil hier een rol in spelen door voorstellingen te zoeken die goed geschikt zouden zijn om te
bezoeken. Hiervan maken we een jaarprogramma en zullen wij ouders regelmatig informeren over de
in onze ogen geschikte dansvoorstellingen die het bezoeken waard zijn. Daarnaast wil de stichting
bezoek aan het theater stimuleren door waar mogelijk een korting te geven op de toegangskaarten. Uit
de stichting wordt dan een bijdrage gegeven waardoor de toegangskaarten voor de ouders en jeugd
financieel haalbaarder zijn. Als leerlingen/jeugd samen naar het theater kunnen gaan werkt dit ook
laagdrempeliger. Op deze manier krijgt een breder publiek de mogelijkheid om theaterervaring op te
doen als publiek.

HUIDIGE

SITUATIE

Stichting Vrienden van De Dansacker is eind december 2016 opgericht. Onze naamsbekendheid moet
nog een flinke groei door gaan maken. Wij streven ernaar door dit jaar aan meerdere (grote en kleine)
culturele activiteiten mee te doen onze naamsbekendheid te vergroten. Tevens willen wij meer actief
met social media gaan doen om ook zo onze activiteiten en naamsbekendheid te vergroten.

Het eerste grote project dat Stichting Vrienden van De Dansacker heeft georganiseerd was een
verhalende dansvoorstelling – De Verre-terug-Kijker – in Theater de Veste, juni 217. Deze voorstelling
is tot stand gekomen in samenwerking met De Dansacker. Meer dan 200 kinderen hebben in vier
voorstellingen mee gedanst om een prachtig verhaal neer te zetten.

In 2017 hebben wij twee keer een Dag voor Dans georganiseerd; deze Dag voor Dans is een dag
waarop jeugd uit Pijnacker en omgeving workshops kan volgen in diverse dansvormen om ze zo kennis
te laten maken met brede dansvormen.
Een workshop Hongaarse Dans heeft ook plaats gevonden in 2017. Deze workshop werd door de
deelnemers zeer gewaardeerd en voor herhaling vatbaar.
Wij hadden in 2017 al een breder programma willen bieden. Deels door onvoldoende animo, maar ook
deels door het enorm grote project De Verre-terug-Kijker is dat niet gelukt. Voor het jaar 2018 staat er
een breder programma klaar. Wij hopen dat programma ieder jaar wat uit te kunnen breiden.

Het cultuuraanbod in Nederland is breed en wij kunnen ons als Stichting Vrienden van De Dansacker
voorstellen dat de keuze voor publiek lastig te maken is. Zeker als je eens of twee keer per jaar naar
het theater gaat wil je graag naar een voorstelling die ook past bij jou interesses/leeftijd etc. Als
volgend punt willen wij een plan ontwikkelen om mensen te informeren over welke voorstellingen er in
de omgeving spelen (denk hierbij onder andere aan theaters in Delft, Rotterdam, Den Haag,
Zoetermeer), wanneer deze zijn en voor welke doelgroep deze voorstellingen geschikt zouden zijn. We
hopen op die manier ook mensen te interesseren voor een bezoek aan het theater.
Voor leerlingen van De Dansacker én hun vrienden/vriendinnen willen we als stichting bezoek aan het
theater laagdrempelig maken door een geste op de toegangsprijs te bieden. We hopen op die manier
dat de brede jeugd ook de weg naar het theater sneller vindt.

TOEKOMST
Stichting Vrienden van De Dansacker heeft voor het jaar 2018 de volgende activiteiten op het
jaarprogramma staan:
•

Masterclasses
Wij organiseren in april, mei en juni 3 masterclasses. Iedere masterclass bestaat uit 4
danslessen. De laatste les van het blok wordt afgesloten met een kleine voorstelling.
Zowel leerlingen van De Dansacker als vrienden/vriendinnen zijn welkom bij deze
masterclasses.
- Lady Urban
- Urban dance
- Show Ballet

•

Open Dansdag – september 2018
Op deze dag kunnen leerlingen en geïnteresseerden workshops volgen in hiphop,
streetdance, breakdance, modern, jazz, musical-jazz. Per workshop van 45min.
vragen wij een bijdrage van € 5.-. Wij vragen voor deze dag aan ouders van
leerlingen of zij een bijdrage willen leveren in lekkers te eten/drinken dat op de dag
zelf verkocht kan worden. Voor de jongere kinderen is er een spelletjeskaart te koop.

•

Dansfestival Dancing’ Delft
Stichting Vrienden van De Dansacker maakt het mede mogelijk dat er vijf groepen van
De Dansacker (hiphop, klassiek en modern) mee doen aan het dansfestival Dancing’
Delft dat op 7 & 8 april 2018 georganiseerd wordt.

•

Kunstroute Stichting de Verbeelding Pijnacker
Stichting Vrienden van De Dansacker zal deelnemen aan de kunstroute die
georganiseerd wordt door Stichting de Verbeelding Pijnacker.

•

Theatervoorstelling Voorbij de Tijd, theater de Veste
Voor het 35-jarig bestaan van De Dansacker organiseert Stichting Vrienden van De
Dansacker in samenwerking met De Dansacker een grote voorstelling in Theater de
Veste. Data van de voorstellingen; 22 en 23 december 2018. Het jaar 2018 zal dan ook
veelal in het teken staan van deze voorstelling.

•

Cultuuraanbod Zuid-Holland
Wij zullen er naar streven eens peer maand een twee of drie voorstellingen te zoeken
die voor een breed publiek leuk zijn om te bezoeken.

•

Dansdagen
De stichting organiseert dansdagen waarin de jeugdige deelnemers kennis maken met
verschillende dansvormen door masterclasses die ze volgen. De deelnemers gaan zelf
creatief aan de slag door het maken van een eigen kostuum en rekwisieten voor
aankleding van de zaal waarin de voorstelling wordt gegeven. De dag wordt afgesloten
met een presentatie voor familie en vrienden. De stichting streeft er naar jaarlijks twee
dansdagen te organiseren. Dansdagen kunnen alleen vervolg vinden bij voldoende
animo en zal niet plaats vinden in een jaar waarin er een grote voorstelling in het
theater wordt georganiseerd.

•

DansDrieDaagse
Mede afhankelijk van overige evenementen streeft de stichting er naar eens per twee
jaar een DansDrieDaagse (hierna genoemd de DDD). De DDD biedt 3 aaneengesloten
dagen masterclasses in verschillende dansdisciplines, theatercultuur, grime, toneelspel,
coupeusewerk voor het maken van kostuums en creatieve ontwerpvakken. Voor de DDD
worden onder andere hoogopgeleide vakdocenten uit het binnen- en buitenland
aangetrokken. Zo krijgen de leerlingen multicultureel les in verschillende disciplines en
leren ze tevens dat de taal van dans en theater door iedereen gesproken wordt. De DDD
wordt ook afgesloten met een grote presentatie door alle deelnemers aan de ouders,
familie, vrienden en vriendinnen. De DDD kan alleen vervolg vinden bij voldoende animo
en zal niet plaatsvinden in een jaar waarin er een grote voorstelling in het theater wordt
georganiseerd.

•

Optreden (in een theater)
De stichting heeft als doel iedere twee à drie jaar een professioneel opgezette
voorstelling in het theater te organiseren (in samenwerking met De Dansacker). Voor
alle leerlingen wordt door hulpouders eigen kostuums gemaakt. Alle leerlingen van De
Dansacker dansen samen een ‘verhalend ballet’. Hierbij komen alle dansdisciplines aan
bod die aangeboden worden. Zo krijgt ook de jeugd een breed aanbod en beeld van wat
er mogelijk is aan diverse dansvormen. Daarnaast zal de Stichting actief zoeken naar
mogelijkheden voor leerlingen van De Dansacker om op treden.

ORGANISATIE
Stichting Vrienden van De Dansacker
FINANCIEEL BELEID
De stichting werft geld om bovenstaande activiteiten te kunnen financieren. De stichting wil de
financiële middelen werven door middel van sponsoring, donaties (giften), subsidies, fondsenwerving
en filantropie.
Stichting Vrienden van De Dansacker organiseert zelf ook actief diverse activiteiten en vraagt daar een
(kleine) vergoeding voor. De opbrengsten van deze activiteiten gaan direct naar Stichting Vrienden van
De Dansacker en zullen ten goede komen aan de lopende projecten. Voor voorstellingen zal (afhankelijk
van de locatie) een bedrag gerekend worden voor de toegangskaarten.
De stichting streeft er naar om de bijdrage die wij rekenen voor deelname aan een activiteit of de
toegangskaarten voor een voorstelling zo laag mogelijk te houden om op deze manier ook weer een zo
breed mogelijk publiek te kunnen bereiken.
BEHEER VAN HET VERMOGEN
Stichting Vrienden van De Dansacker wil een open en transparante administratie voeren. Deze
administratie is voor iedereen te vinden op http://www.vriendenvandedansacker.nl. U ziet hier precies
wat de inkomsten van de stichting zijn en voor welke doelen er financiële middelen in zijn gezet.
Stichting Vrienden van De Dansacker heeft geen winstoogmerk.
Alle financiële middelen die Stichting Vrienden van De Dansacker ontvangt zullen ten goede komen aan
de gestelde doelen. Stichting Vrienden van De Dansacker heeft geen beleggingen.
BESTEDING VAN HET VERMOGEN
Donaties die voor een (deel van een) bepaald project worden geschonken zullen ook enkel en alleen
aan dat project besteed worden. Dit is ook terug te vinden in de administratie.
BELONINGSBELEID
Stichting Vrienden van De Dansacker heeft geen winstoogmerk. Alle financiële middelen die Stichting
Vrienden van De Dansacker ontvangt zullen ten goede komen aan de gestelde doelen. Conform artikel
4.6 uit de statuten zullen de bestuursleden géén beloning als zodanig genieten.
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