Bijlage 1 Voortgang project ‘Financiële steun dansprojecten’
De ledenvergadering besloot in 2016 om het batig saldo van de VDN goeddeels te bestemmen voor steun van dansprojecten (bestuurlijke activiteiten en
dansevenementen). Er is iets meer dan EUR 10.000 ter beschikking gesteld. Het VDN-bestuur heeft hiertoe een oproep gedaan voor dansprojecten. Die
konden tot 8 januari 2017 worden ingediend. Het resultaat was overweldigend: in totaal zijn 43 projectvoorstellen ontvangen, waarbij een totaal van EUR
156.525 aan financiële steun van de VDN werd gevraagd.
Met 43 projecten zijn er enorm veel mooie initiatieven ontvangen. Het VDN-bestuur heeft de projectvoorstellen uitgebreid bekeken. Dat was een flinke klus.
26 projectvoorstellen voldeden aan de basiscriteria voor deelname en gingen daarmee door naar de volgende ronde. Deze projecten zijn gescoord op de
vooraf bekend gemaakte criteria: 1. Gericht op bevorderen dans/danssport in Nederland; 2. Geschikt en zichtbaar voor groot publiek; 3. Dansers hebben
een actieve rol in het project; 4. Haalbaarheid en impact; 5. Originaliteit. Dit heeft ertoe geleid dat de 5 hoogst scorende projecten direct in aanmerking
kwamen voor steun. Voor 3 projecten zijn pitches gehouden om te bepalen in hoeverre zij gesteund zouden kunnen worden. Ook deze 3 projecten hebben
een bijdrage gekregen. Gegeven het beschikbare budget kwamen alleen de hoogst scorende projecten in aanmerking voor VDN-steun. Helaas konden de
overige projecten, vaak erg mooie en waardevolle initiatieven, geen VDN-steun ontvangen.
In totaal is door het VDN-bestuur EUR 11.440 toegekend aan de volgende 8 projecten:
Datum
7 mei 2017
29-6 t/m 2-7-2017
juni 2017 - juni 2018
juni 2017 - juni 2018
sept 2017 - juni 2018
eind 2017
maart 2018
nov 2017 - juni 2018

Naam
Dance for Children
Friends around the World
Landelijke ChaCha Cup
ENS Collaboration Program
Boys Inc.
Choreography Competition
NTDS 2018
Werk aan de Winkel

Omschrijving
Multiculturele dansmanifestatie integratie Grave-AZC
Danstheaterproductie tijdens Festival Op Roakeldais
Basisscholencompetitie basic Cha Cha Cha
Podia voor gastchoreografen en dansers - 4 voorstellingen
Ontwikkeling van dansende jongens
Rotterdam International Choreography Competition
Nederlands Toernooi voor Dansende Studenten
Jongeren & senioren theaterdansvoorstelling

Organisatie
St. Dance for Children
St. Festival Op Roakeldais
Nederlandse Vereniging van Dansleraren
Stichting ENS
Stichting Zoute Ogen
Maya Roest en Mischa van Leeuwen (Scapino Ballet)
Femke Gouweloos (DSV 4 happy feet)
Stichting Flex to the Max

Met deze organisatoren heeft het VDN-bestuur afspraken gemaakt over voorwaarden voor en moment van financiering. De voortgang van deze projecten
zal het komende jaar gemonitord worden.
Het VDN-bestuur meent dat deze activiteiten een waardige bestemming zijn van de opgebouwde middelen. De activiteiten zijn vernieuwend, gedurfd en
passievol. Een bezoek aan de evenementen en promotie van deze activiteiten wordt door het VDN-bestuur van harte toegejuicht!

