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Beste Dansdocenten, bestuurders en dansers,
In deze nieuwsbrief:
- meld je aan voor één van de gratis online kennissessies
- werk je mee aan onze beeldbank?
- wat je altijd had willen weten over auteursrecht
- en nog veel meer
Hoe fijn is het dat we weer kunnen dansen. De lockdowns lijken nu helemaal voorbij, er hoeven
geen QR codes gescand te worden en de 1,5 meter maatregel is ook voorbij. De ene groep pakt
deze mogelijkheid letterlijk met beide handen aan. In deze groepen wordt alweer met handen
vast gedanst, behoren parendansen ook weer tot de mogelijkheid en ze gaan volop aan de slag
met het organiseren van allerlei activiteiten. Ook zijn er groepen waarbij de dansers zich nog
niet veilig genoeg voelen om handen vast te houden. Dansers die bijvoorbeeld mantelzorger zijn
voor hun ouder met een zwakkere gezondheid en die geen risico willen lopen.
Laat ik me even voorstellen. Ik ben Anke Meijer en sinds kort bestuurslid van
Danslink. Ik dans al vanaf mijn 6e jaar en inmiddels ben ik al ruim 15 jaar
dansdocent. Ik merk in mijn groepen de twijfels over het wel of niet met
handen vast dansen .Soms proberen een paar mensen het even, maar bij de
volgende dans staat ieder weer los te dansen. Ik vind het wel een gemis voor
de beleving van de dans. Volksdansen doe je samen. Door handen vast te
houden voel je ook de dynamiek van de ander. Je hebt contact met elkaar.
Hoe jammer ik het ook vind, ik zal niemand dwingen met handen vast te
dansen. Hopelijk zwakt de angst voor corona af en voelt ieder zich weer
veilig om met handen vast te gaan dansen.
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Geplande DL-sessies
Danslink organiseert weer twee kennissessies online.

14 mei van 16.00-17.30 voor besturen en docenten
Hoe vind ik financiering voor mijn project?
Geld vinden de meesten van ons niet het meest sexy onderwerp, maar het kan een enorme
voldoening geven als je voor een mooi project de middelen bij elkaar krijgt om het ook uit te

kunnen voeren. Alles start met een goed plan en een zorgvuldige voorbereiding. Als we het over
financiering hebben, dan hebben we het al snel over subsidies, maar minder over het schrijven
van een projectplan of over crowdfunding of advertentie-inkomsten. Kortom er is veel over te
vertellen. Judith is werkzaam bij Art-fact - Platform voor kunst in de vrije tijd en amateurkunst
een cultuurfonds en steunpunt voor amateurkunst in Tilburg. Zij heeft veel voorbeelden vanuit
haar eigen praktijk die ze met jullie wil delen. Deze sessie is voor zowel besturen als docenten
interessant om bij te wonen

Gratis deelnemen? Stuur een mailtje aan info@danslink.nl met je naam en de
vereniging(en) waaraan je les geeft of waar je bestuurder van bent. Ook studenten zijn
welkom. Je ontvangt tijdig een zoomlink voor de sessie.

25 juni van 10.30-12.00 voor besturen
Goed besturen, hoe doe je dat?
Door de corona crisis hebben we weer eens kunnen ervaren hoe lastig het is om goed te
besturen en het voor iedereen goed te doen. Want wat is eigenlijk goed besturen en wanneer
doe je het goed? En ook belangrijk, hoe verleiden we nieuwe mensen om in het bestuur te
komen of hoe betrek je überhaupt vrijwilligers bij je organisatie? Dit soort vragen leven er bij
elke vereniging. We hebben Berend Rubing van BACK2BASICS gevraagd ons bij te praten over
de ins en outs van goed besturen.

Gratis deelnemen? Stuur een mailtje aan info@danslink.nl met je naam en de
vereniging(en) waarvan je bestuurder bent. Je ontvangt tijdig een zoomlink voor de
sessie.

Gratis training voor verenigingsondersteuners
Het LKCA geeft in het voorjaar verschillende Trainingen voor ondersteuners amateurkunst.De
trainingen zijn geschikt voor ondersteuners die in hun werk te maken hebben met
amateurkunstverenigingen. Ze bieden de mogelijkheid je vaardigheden uit te breiden zodat je
ook zelf trainingen kunt geven bij verenigingen.Ben jij toevallig bezig je wat meer te verdiepen in
de organisatorische kant van je (vrijwillgers)werk of zie je het als een mogelijkheid je als docent
wat breder te oriënteren, dan is het deelnemen aan deze gratis training misschien iets voor jou.
Vanuit Danslink willen we geïnteresseerden stimuleren hieraan deel te nemen. Daarom dragen
we financieel bij door deelnemers een reis- en onkostenvergoeding te geven tot max. € 450,per training. Voor meer informatie over deze vergoeding kun je contact opnemen met
info@danslink.nl

Volksdansboeken te koop
Leo van der Heijden heeft eens kritisch gekeken wat hij de afgelopen 30 jaar verzameld heeft
aan dansboeken. Alle boeken die niet over Nederlandse of Scandinavische dansen gaan biedt
hij te koop aan. Evenals de dubbele Nederlandse.
Kijk gerust of er iets tussen zit: https://www.boekwinkeltjes.nl/v/elskesboeken/. Vul bij Zoeken in:
"Volksdans" , dan krijg je het lijstje met alle boeken (Leo heeft er 70 op gezet). Als je meerdere
boeken tegelijk bestelt, dan krijg je de te veel betaalde portokosten terug.

Actualiseren mailbestand, graag jullie hulp
De afgelopen maanden is Danslink bezig geweest met het actualiseren en categoriseren van
het mailbestand, met als doel zo gericht mogelijk mailings te kunnen versturen.
Inmiddels hebben wij een balans kunnen opmaken:
- 189 verenigingen
- 164 docenten
- 59 muzikanten/groepen.
In het mailbestand zit echter ook nog wat ‘vervuiling’: contacten van wie we niet weten bij welke
categorie deze persoon behoort. We willen ons mailbestand graag verder up to date brengen,.
Allereerst een verzoek aan docenten. De meeste van jullie zijn helaas alleen bereikbaar via de
vereniging(en) waaraan jullie lesgeven. Om jullie tijdig te kunnen voorzien van informatie over
bijvoorbeeld onze gratis kennissessies, zou het fijn zijn als we jullie rechtstreeks kunnen mailen.
Daarom bij deze een oproep om je naam, woonplaats en e-mailadres door te geven.
Telefoonnummer mag, maar hoeft niet per se. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om ons
interne mailbestand, derden hebben daartoe geen toegang.
Daarnaast willen wij ons bestand uitbreiden met dansscholen, dansopleidingen, informele
dansgroepen (mensen die samen ergens internationaal dansen maar geen vereniging of
stichting vormen) en de pers die voor internationale dans belangrijk is. Wij vragen jullie hulp om
ons met die informatie te voeden. Stuur je informatie naar info@danslink.nl. Wij hebben de
naam, naam van een contactpersoon, vestigingsplaats, mailadres en indien mogelijk een
telefoonnummer nodig. Ook hierbij geldt dat de gegevens intern blijven.

Auteursrecht: hoe zit dat nu eigenlijk?
Als iemand een idee heeft en dat in tekst, beeld of geluid publiceert, heeft de bedenker meteen
auteursrecht. Als je wel een idee hebt, maar daar geen fysieke vorm aan geeft, geldt het
auteursrecht niet. Een idee is op zichzelf niet beschermd, een vormgegeven idee wel. Het is dan
een werk. Als vereniging of dansdocent krijg je hiermee te maken..
Volgens de Nederlandse rechtspraak moet een werk een eigen oorspronkelijk karakter hebben,
het resultaat zijn van creatieve keuzes en het persoonlijke stempel van de maker dragen.
Daarnaast mag de vorm niet ontleend zijn aan die van een ander werk. Wat niet als een werk
wordt gezien zijn:
●
●
●
●
●
●
●

feiten
gegevens (gegevensverzamelingen kunnen wel beschermd zijn door de Databankwet)
ideeën
gedachten
stijlen
methoden en theorieën
techniek

Website en huisstijldrukwerk
Je hebt als vereniging geïnvesteerd in een website, folders en visitekaartjes. De
ontwerper/maker daarvan heeft het auteursrecht, tenzij de vereniging daarover schriftelijk
afspraken heeft gemaakt. Het auteursrecht kan deels worden overgedragen. Het gaat daarbij
om de exploitatierechten: het recht om een werk openbaar te maken en te verveelvoudigen.
Overdracht geldt niet voor de zogenaamde persoonlijkheids- of morele rechten. Die zijn
gebaseerd op de persoonlijke band die tussen de maker en het werk bestaat. Hierdoor kan de
maker zich verzetten tegen eventuele aantasting van zijn/haar werk. Persoonlijkheidsrechten
kunnen niet worden overgedragen aan een ander. Ze blijven altijd bij de maker, óók als de
exploitatierechten op een werk aan een ander zijn overgedragen. Het is wel mogelijk om als
maker (deels) afstand ervan te doen.
Concreet: je hebt als vereniging een eigen huisstijl ontwikkeld en je gebruikt deze in eerder
genoemde zaken, dan kun je niet zomaar aan dat ontwerp gaan sleutelen, bijvoorbeeld door de
kleurstelling of het lettertype veranderen. Doe je dit wel, dan kun je juridische problemen krijgen.

Beeld van internet
In principe kun je geen foto’s, tekeningen, grafieken etc. van internet plukken en deze gebruiken
in bijvoorbeeld je nieuwe website. Dat beeld is namelijk door iemand gemaakt en die heeft er de
rechten op. Die kunnen geclaimd worden door de maker. Er zijn grote organisaties zoals Getty
Images die naar ongeoorloofd gebruik op zoek zijn en je een (hoge) rekening voor gebruik
presenteren. Vaak is deze rekening vele malen de opbrengst van de jaarcontributie. Dergelijke
bureaus hebben echter ook zogenaamde stockfoto’s die gratis of tegen een beperkte
vergoeding te gebruiken zijn. Nadeel is wel dat veel van die bureaus uit de VS komen en het
beeld ook als zodanig herkenbaar is. In deze nieuwsbrief lees je verderop meer over onze
toekomstige eigen beeldbank.
Er is nog een andere mogelijkheid voor gratis beeld, namelijk door gebruik te maken van
Creative Commons-licenties. In het onderstaand voorbeeld zochten wij in Google op ‘volksdans’
en klikten op afbeeldingen, dan redelijk bovenaan rechts op tools, selecteerden gebruiksrechten
en vinkten we Creative Commons-licenties aan. Je krijgt dan het beeld te zien dat onder
voorwaarden rechtenvrij is. Lees die voorwaarden wel goed na en vermeld bij iedere foto ook de
bron zoals de maker dat aangeeft.

Tenslotte: je kunt ook zelf beeld maken, maar dat is echt meer dan even een plaatje schieten
tijdens de les. Je presenteert je vereniging en het beeld moet ook de gewenste uitstraling
hebben.

Onvindbare makers
Soms wordt werk van een onvindbare rechthebbende (verweesd werk) in de praktijk toch vaak
gebruikt. Er wordt dan een disclaimer op het product of de website gezet waarin het verweesde
werk is opgenomen. Daarin staat dat de instelling haar best heeft gedaan de rechthebbenden
van de gebruikte werken op te sporen, maar dat dat niet (in alle gevallen) is gelukt. Vervolgens
wordt het adres genoemd waar rechthebbenden zich alsnog kunnen melden. De stelregel is dan
dat als een rechthebbende zich meldt, er alsnog een licentievergoeding wordt betaald.

Muziek en auteursrecht
Muziek is voor de internationale dans een basisvoorwaarde. Bij bijna iedere specialisatiecursus
kun je wel een CD kopen met muziek. Die is in principe voor privé-gebruik, maar vindt zijn weg
ook naar de lessen. Tenzij de CD gemaakt is door muzikanten van de dansdocent, kun je er niet
vanuit gaan dat deze CD rechtenvrije muziek bevat. Je moet dan Buma/Stemra- en
naburigerechten betalen. Gelukkig hoeft je dit niet zelf te regelen. Ga naar onze collega’s van
Stichting Interdans en kies een toepasselijk servicepakket.
http://www.stichtinginterdans.eu/servicepakket.htm Daarin is de betaling van deze rechten
meegenomen.
Bronnen: https://www.auteursrechten.nl/auteursrecht/basiskennis-auteursrecht. Hier staat een
en ander nog eens diepgaander uitgelegd. http://www.stichtinginterdans.eu.

Beeldbank
Het is lastig om sprankelende beelden te vinden van volksdans. Een beeld dat plezier uitstraalt
en niet oubollig overkomt. Als wij deze beelden al moeilijk kunnen vinden, dan is dat voor de
niet-volksdansers al helemaal lastig. Maar deze beelden dragen wel bij aan het imago van
volksdans.
Danslink overweegt daarom het maken van een beeldbank over internationale dans in
Nederland. Wij zijn nog in het beginstadium waarin we denken over welke beeldvorming nodig is
om onze dans positief op de kaart te zetten en hoe wij dat in beelden kunnen vertalen. De
bedoeling is dat de gemaakte beelden gratis of tegen symbolische vergoeding ter beschikking
worden gesteld aan verenigingen en docenten.
Daar zit dus meteen een probleem, want ons beeld mag niet terug te voeren zijn op een
herkenbare vereniging omdat het bedoeld is voor algemeen gebruik. Daarnaast lopen wij tegen

het feit aan dat je niet zomaar beelden voor publicitaire doeleinden kunt maken in verband met
de privacy. Daarom vragen wij jullie hulp.
Allereerst zoeken wij mensen die met ons mee willen denken over beeldvorming en beeldbank.
Tevens zoeken wij dansers van jong tot oud die wel (mogelijk herkenbaar) in beeld willen
komen, van kinderdansers tot MBvO-dansers. Mensen die recreatief dansen, maar ook
deelnemers aan demogroepen. Valide dansers en mindervaliden. In gewone kleding en in
kostuums. Nieuwe en oude Nederlanders etc. Waarschijnlijk zullen veel foto’s in een gemengde
setting worden gemaakt, net zoals we dat op verenigingsavonden het liefst willen.
Beeld is trouwens ruimer dan alleen foto’s. Misschien is er iemand die graag en goed tekent of
cartoons maakt. Zolang deze in het gewenste beeld passen is daarvoor ook ruimte.
Lijkt het jou leuk om mee te denken/bij te dragen aan onze beeldbank? Neem dan contact met
ons op: info@danslink.nl
Secretariaat
secretaris@danslink.nl
0620139845

