
Beleidsplan Stichting AVIV Dance Company
2022-2023

KVK:   74227017
RSIN:  859816874

Contactgegevens:
Stichting AVIV Dance Company
Lisdodde 46
3628 NL Kockengen

Contactpersoon:
Sigrid van Hoogdalem-Braam
Gambiadreef 18



3564ES Utrecht
Inhoudsopgave

INLEIDING: 2

VISIE: 3

MISSIE: 3

IDENTITEIT 3

STATUAIRE DOELSTELLING 3

ALGEMENE STRATEGIE: 4

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 4

Algemeen: 4

Aviv Companies: 4

Aviv Danswerkplaats: 4

Aviv Projects: 4

ACTIVITEITEN 5

FINANCIERING 5

WINSTOOGMERK & BELONINGSBELEID 5

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 5

BEGROTING 6

2



INLEIDING:

AVIV Dance Company is een uniek dansplatform, met een sociaal maatschappelijke drijfveer, gevestigd in
Amsterdam-Noord. Naast de twee vaste professionele dansgezelschappen die optredens en workshops
verzorgen, heeft AVIV een danswerkplaats met diverse lessen en een zaterdagopleiding waar leerlingen
kunnen groeien in geloof en dans. Daarnaast zet AVIV zich in om kunstenaars en creativelingen uit heel
Nederland met elkaar te verbinden via verschillende activiteiten. Door samenwerkingsverbanden aan te
gaan, zoals recent met Stichting Compassion, zoekt AVIV naar manieren om via dans een positieve impact
te hebben op de wereld. Sinds september 2021 is AVIV gevestigd in het gebouw van Credo Church in
Amsterdam Tuindorp/Molenwijk. Met een eigen dansvloer en spiegels bouwt het team wekelijks een
dansstudio op en af midden in de kerkzaal. Zo is AVIV in die wijk aanwezig; met beweging, met muziek,
met goede gesprekken.

AVIV groeit. Van een handjevol dansers zijn we in negen jaar tijd gegroeid naar een stichting waar
wekelijks ongeveer 50 mensen bij betrokken zijn. In die groei staan dans, community en persoonlijke
ontwikkeling steeds centraal. We geloven dat dans uit het hart kan komen en op die manier in verbinding
staat met iemand identiteit. Daarom blijft het belangrijk voor AVIV om dansers te ondersteunen in het
ontdekken van die verbinding om zo iedereen in zijn of haar kracht te kunnen zetten. De overtuiging dat
iedereen een unieke bewegingstaal heeft die hij of zij mag ontdekken speelt daarom ook een belangrijke
rol.
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Werkzaamheden
De werkzaamheden van AVIV zijn onderverdeeld in drie takken.

Aviv Companies:
We hebben twee dansgezelschappen. Met deze gezelschappen geven wij jonge getalenteerde dansers,
afgestudeerde dansers en choreografen een plek om te ontwikkelen en op te treden om zo anderen weer
tot inspiratie te zijn. Ook hier willen wij een veilige plek bieden waarin dansers ook persoonlijk kunnen
groeien.

Praktisch
- Vrijdag 13.45-18.30 AVIV I

- Vrijdag 18.00-21.30 AVIV II

Aviv Danswerkplaats:
Dit onderdeel staat voor talentontwikkeling en geloofsontwikkeling van amateurdansers. AVIV is een
danswerkplaats waar dansers een community vormen. Ontmoeting, geloof en dans staan centraal.
Professioneel geschoolde christelijke dansdocenten geven de lessen. Door middel van dansoefeningen
zullen ze meer leren over hun eigen bewegingstaal en hoe de kwaliteiten die je gekregen hebt kunnen
worden ingezet en uitgedeeld.

Praktisch:
- Wekelijks: gemengde groep van jeugd tot volwassenen
- Wekelijks op zaterdag van 12-16u voor jong volwassenen
- Kortlopend project samen met het Fort1; kinderdans

Aviv Projecten:
Dit betreft een diversiteit aan dansprojecten die zich kenmerken door hun sociaal maatschappelijk
thematieken. Wij geloven dat dans relevant moet zijn voor heel de samenleving en proberen door middel
van dans het brede publiek na te laten denken over verbinding, naastenliefde, verantwoordelijkheid, recht
& onrecht, etc. Naast deze dansprojecten zijn er ook diverse activiteiten gericht op het netwerk van
christelijke dansers en kunstenaars in Nederland. Wij brengen graag mensen bij elkaar en zoeken waar
mogelijk naar samenwerking.

Praktisch:
- Projecten: Een dansproject voor een afgebakende periode waarin een voorstelling wordt

gemaakt. Met deze voorstelling touren de dansers door Nederland. Waar mogelijk worden
hier fondsen voor aangeschreven.

- Arts Fusion: 5 keer per jaar organiseren we een ochtend waarin kunstenaars van alle
disciplines (muziek, beeldend, dans, poëzie, etc.) samenkomen, elkaar ontmoeten en God
aanbidden door middel van kunst.

- AVIV United: Elk jaar organiseren we een dansdag of een dansweekend voor kunstleiders en
amateurdansers om te netwerken.

VISIE:

AVIV Dance Company wil een uniek dansplatform zijn die vanuit haar identiteit verbinding legt tussen

dansers in Nederland en buitenland. Zij geeft jonge getalenteerde dansers, afgestudeerde dansers en

choreografen een plek om te ontwikkelen en op te treden om zo anderen weer tot inspiratie te zijn.

1 Het Fort is een organisatie in Amsterdam die twee middagen per week een programma aanbieden voor kinderen
die in een sociaaleconomisch kwetsbaar gezin opgroeien. Voor meer informatie zie: https://hetfort.org/
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MISSIE:

AVIV Dance Company heeft als missie om producties te realiseren met thema’s die sociaal maatschappelijk

relevant zijn. Ons doel is een breed publiek van jong en oud te raken, bemoedigen en inspireren.

Zo verzorgen wij graag workshops, videoclips en optredens voor maatschappelijke instellingen zoals

scholen, festivals, buurthuizen, ziekenhuizen, kerken, asielzoekerscentra, enzovoort. Daarnaast heeft AVIV

als missie om zich in te zetten voor talentontwikkeling en persoonlijke groei van jonge dansers en

kunstenaars.

IDENTITEIT

De eigen identiteit wordt gekenmerkt door ons christelijk geloof en is tevens onze inspiratiebron met

betrekking tot naastenliefde.

STATUAIRE DOELSTELLING

De stichting stelt zich ten doel om mensen te inspireren en te bemoedigen door middel van kunst, waarbij

zij zich vooral richt op de kunstvorm dans. Wij willen door middel van onze choreografieën vrijheid,

vernieuwing en verbondenheid uitdrukken en mensen daartoe inspireren. Tevens streven wij ernaar om

vanuit onze identiteit en waarden een netwerk op te bouwen van dansers, dansgezelschappen en

kunstenaars.

ALGEMENE STRATEGIE:

We willen ons doel bereiken door de volgende strategische acties:

● Training en toerusting aan te bieden aan dansers.
● Choreografieën te ontwikkelen waarbij dansers een eigen danstaal ontdekken.
● Het creëren van kansen voor dansers om zich te ontwikkelen in hun dans en hun uitvoerende

talenten.
● Optredens uit te voeren op diverse podia, waarbij ook gedacht kan worden aan straatoptredens,

optredens in ziekenhuizen, asielzoekerscentra en overige sociaal maatschappelijk georiënteerde
plaatsen. AVIV wil juist mensen bereiken die niet altijd met dans in aanraking komen.

● Voorlichting te geven over dans en kunst.
● Netwerkdagen te organiseren.
● Doelgericht samen te werken met organisaties die passen bij onze identiteit en waarden.

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Algemeen:
● Het aanvragen van een pioniersplek bij de Protestantse Kerk Amsterdam om op die manier meer

inhoud te kunnen geven aan het stuk geloofstoerusting en vorming binnen AVIV.

● Het verkennen van financieringsmogelijkheden vanuit vermogensfondsen en subsidies lokale

gemeenten.

● De website bijwerken naar de huidige omstandigheden.
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● Orde aanbrengen in de groeiende organisatiestructuur.

● Regelmatig samenkomen met het kernteam om te overleggen over lopende zaken.

● Een visie weekend organiseren met het kernteam.

Aviv Companies:
● Werken met intentieverklaringen om zo de commitment van de dansers vast te leggen.

● Jonge choreografen de ruimte geven om te groeien in hun choreografische kwaliteiten. Ze daarin

coachen en organisatorisch te leiden, zodat deze choreografieën gezien kunnen worden op

verschillende locaties.

● Coachen en trainen van jonge getalenteerde dansers. Hierbij hoort ook een stukje

loopbaanbegeleiding.

● Investeren in relaties door middel van community avonden.

● Het ontwikkelen van zowel korte als langere choreografieën die op verschillende plekken kunnen

worden opgetreden.

● Een teambuilding en outreach weekend naar Brussel organiseren.

Aviv Danswerkplaats:
● Het aanbieden van een aantal wekelijkse lessen

● Een veilige plek creëren waar dansers zichzelf durven zijn en van daaruit hun eigen unieke

bewegingsstijl leren ontdekken.

● Dansers van alle niveaus de mogelijkheid geven zichzelf te ontwikkelen.

● Community momenten organiseren met alle verschillende groepen

● De verschillende groepen de mogelijkheid geven om op een kleinschalige plek op te treden.

Aviv Projects:
● Het uitvoeren van het project ‘Broken Life’ waarin professionele dansers en vluchtelingen zonder

danservaring samenwerken om een voorstelling te maken.
● Het uitvoeren van het project ‘Duets’.
● AVIV United: Het realiseren van een netwerkdag voor christelijke dansers en kunstenaars.
● Minstens drie keer organiseren van Arts Fusion bijeenkomsten. Dit is een bijeenkomst voor

muzikanten, dansers, mimespelers, schilders, dichters en allerlei andere kunstenaars. Het doel is
om samen God te aanbidden door middel van kunst.

● Het organiseren van seminars voor kunstenaars om hen zo toerusting en verbinding te bieden.

ACTIVITEITEN

Naast onze projecten hebben we een aantal vaste activiteiten die jaarlijks terugkomen:

● Optreden op Opwekking

● Kerstoptreden met groepen van danswerkplaats

● Jaarafsluiting met de verschillende groepen

● Outreach momenten met straatoptredens
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FINANCIERING

De financiering van de docenten die lesgeven binnen de danswerkplaats zal plaatsvinden op basis van de
inkomsten uit de lesgelden. De financiering van projecten zoals ‘Broken Life’ zal plaatsvinden vanuit
donaties van Nederlandse vermogensfondsen en giften van particulieren. De financiering van
productionele taken gebeurt op basis van inkomsten uit optredens en giften. Binnen ons team is er enige
kennis op het gebied van fondsen en fondsenwerving. Wij willen deze kennis inzetten ter ondersteuning
van onze doelstellingen. Ook willen we kijken of we in aanmerking kunnen komen voor subsidie van de
lokale, provinciale of nationale overheid. Daarnaast zou financiering vanuit de Protestantse Kerk
Nederland voor AVIV als pioniersplek een manier zijn om met behulp van hun financiële bijdrage de
huidige groei binnen AVIV door te zetten. Zo wordt er gekeken of er een vaste financiële basis kan
ontstaan voor de financiering van het productionele werk.

WINSTOOGMERK & BELONINGSBELEID

Stichting AVIV Dance Company heeft geen winstoogmerk. De bestuurders krijgen geen beloning voor hun
bestuurstaken zoals vergaderen en representatie van de stichting.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

● Voorzitter: Mevr. I. de Jong-Schoenmakers is multimediaal kunstenaar en werkt veelal als
theatervormgever en adviseur voor dans- en theaterproducties.

● Secretaris: Dhr. H. Christiaanse is werkzaam bij Alles is Gezondheid, onderdeel van het Nationaal
Programma Preventie. Hij is initiatiefnemer van diverse landelijke allianties, zoals de Alliantie
Kinderarmoede en de Alliantie Gezondheid en Geletterdheid.

● Penningmeester: Dhr.B. D. de Boer
● Adviseur: I. H. Wolswinkel

BEGROTING

Begroting 2023

Naam Inkomsten Uitgaven Over / tekort

Danslab €    8.000,00 €    7.800,00 €           200,00

AVIV II €       750,00 €       725,00 €             25,00

Rejoice €    2.200,00 €    2.100,00 €           100,00

Kids €       250,00 €       250,00 €                    -

Arise €       150,00 €       150,00 €                    -

AVIV United €    1.500,00 €    1.500,00 €                    -

Klassiek Ballet €       450,00 €       425,00 €             25,00

Modern €    2.675,00 €    2.525,00 €           150,00
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Reiskosten €         25,00 €         25,00 €                    -

Danswerkplaats totaal € 16.000,00 € 15.500,00 €           500,00

Giften divers optredens €    1.800,00 €                - €        1.800,00

Giften overig €       200,00 €                - €           200,00

Dansdag De Passie €       750,00 €                - €           750,00

Ringspel €    7.400,00 € 12.000,00 €      -4.600,00

Compassion € 12.650,00 € 10.000,00 €        2.650,00

Kleding €       930,00 €       930,00 €                    -

Arts Fusion €                - €       100,00 €          -100,00

AVIV I €    1.270,00 €         20,00 €        1.250,00

Fondswerving €                - €       950,00 €          -950,00

Projecten totaal € 25.000,00 € 24.000,00 €       1.000,00

Vrijwilligers vergoeding €                - €         50,00 €            -50,00

Website ICT kosten €                - €       110,00 €          -110,00

Algemene kosten €                - €         25,00 €            -25,00

Uitbesteed werk €                - €         25,00 €            -25,00

Giften Birgit €       500,00 €       500,00 €                    -

Bankkosten €                - €       160,00 €          -160,00

Baten Overig €         80,00 €                - €             80,00

BTW afdracht €       170,00 €       450,00 €          -280,00

Overig €       750,00 €   1.320,00 €          -570,00

Totaal € 41.750,00 € 40.820,00 €           930,00
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