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Danslink Jong! 
komt terug in 2012
Op zaterdag 14 april is de tweede 
Danslink Jong! voor jongeren van 12 tot 
en met 25 jaar. Een tipje van de sluier: 
Daniel Sandu, Bianca de Jong en Eve-
lien Safia-Hendriks geven ieder een 
workshop, en het bal wordt geleid door 
Maartje Ligthart en begeleid door orkest 
Ajdè. Net als in 2011 zijn de workshops 
weer verrassend en uitdagend. De loca-
tie is opnieuw in Utrecht, omdat dit cen-
traal in het land ligt. 

Wil je op de hoogte blijven van de ont-
wikkelingen? Houd dan onze website en 
Facebookpagina in de gaten. 

Financiering
Om het entreegeld laag te houden, heb-
ben we aanvullende financiering nodig 
in de vorm van subsidie en donaties. 
Met voldoende donaties van verenigin-
gen en particulieren lukt het vast ook 
in 2012 weer. Uw bijdrage is van harte 
welkom!

U kunt Danslink Jong! mogelijk maken 
door een bijdrage - groot of klein, alles is 
welkom - over te maken naar rekening-
nummer 4650900 ten name van Stich-
ting Danslink o.v.v. ‘sponsoring jong’. 
Stuur ons ook altijd even een berichtje, 
zodat we u kunnen bedanken.

Het danslink bestuur wenst u een gelukkig en dansrijk 2012!



Danslink Nieuwsbrief 4 – Winter 2011 2

Een blik op de toekomst: Het Danslink beleidsplan 2011-2015

De activiteiten vloeien voort uit de missie van de stichting: 
de internationale dans in Nederland bevorderen, fungeren 
als expertisecentrum en optreden als belangenbehartiger 
voor de doelgroepen binnen ons werkveld:

• Besturen van verenigingen en groepen
• Dansers
• Docenten
• Dansmuzikanten 
• Andere geïnteresseerden en betrokkenen, waaronder 

de regionale dansconsulenten.

Online: agenda, gids, nieuwsarchief en social media
Danslink is al actief op Facebook, en heeft een profiel 
op LinkedIn. Op Facebook worden updates gepost over 
activiteiten en ontwikkelingen. U vindt ons via facebook.
com/danslink en www.linkedin.com/company/stichting-
danslink.

Op de Danslink website www.danslink.nl vindt u de dan-
sagenda en dansgids, informatie over de organisatie en 
de nieuwsbrieven. De website wordt onderhouden door 
een klein team van vrijwilligers. De agenda en de dansgids 
kunnen beide online worden aangevuld door de dansgroe-
pen en -organisatoren zelf. Het webteam controleert de 
inhoud voordat deze online gaat.

Door diverse gebruikers zijn ideeën aangedragen voor 
uitbreiding en verdere verbetering van de website. Een-
voudige aanpassingen kunnen soms door het webteam 
worden uitgevoerd. Voor de meeste structurele aanpassin-
gen moet echter een programmeur of ontwerper worden 
ingehuurd, waardoor de uitvoering afhankelijk is van de 
beschikbaarheid van financiering. Een greep uit de ideeën:

• Abonnement voor periodieke updates uit de agenda.
• Een foto, logo of flyer toevoegen bij docenten en or-

ganisaties in de Dansgids en bij evenementen in de 
Dansagenda.

• Een aanmeldformulier bij evenementen in de agenda.
• Een contactformulier bij docenten en organisaties in 

de Dansgids.
• Toevoegen van een ‘encyclopedie’ met links naar in-

formatie over werelddans en –muziek, bijvoorbeeld 
Wikipedia-pagina’s, YouTube-filmpjes, en dansbe-
schrijvingen. Omdat op choreografieën en muziek 
vaak rechten rusten, is het niet mogelijk om ze recht-
streeks op de Danslink website te plaatsen.

Nieuwsbrief
Dit is alweer de 8ste nieuwsbrief. Het doel in de komende 
periode is om de gemiddelde omvang (7-10 pagina’s) en 
de frequentie van verschijning (4x per jaar) te handhaven. 

Hiervoor is een uitbreiding van de redactie nodig en een 
pool van schrijvers en fotografen. Contactpersoon voor de 
nieuwsbrief is Maaike Prangsma: nieuwsbrief@danslink.nl

Dansworkshops en -projecten
Op 4 juni 2011 organiseerde Danslink haar eerste evene-
ment: Danslink Jong! Deze dansdag – volledig gericht op 
jongeren in de leeftijd 12-25 jaar – was een groot succes, 
mede dankzij de samenwerking met Guus van Kan (Hol-
land Express) en Maartje Ligthart (Masaro). In 2012 krijgt 
deze dansdag een vervolg. Omdat we echter nieuwe idee-
en willen stimuleren, is het niet de bedoeling dat Danslink 
Jong! een jaarlijks terugkerend evenement wordt volgens 
een vast stramien. Na de tweede jongerendag gaan we 
evalueren of, en hoe, Danslink Jong! in de toekomst kan 
worden voortgezet.

In 2011 is Doe Dans een samenwerking aangegaan met 
de Stichting Volksmuziek Nederland (SVN). Hierbij ligt de 
nadruk op het uitbreiden van repertoirekennis onder dans-
muzikanten. Danslink onderzoekt zelf samen met SVN de 
mogelijkheid voor workshops ‘dansant spelen’. De samen-
werking tussen Danslink, SVN en Doe Dans zal dan ook 
worden versterkt. 

In overleg met de Volksdanscarroussel worden in de peri-
ode 2011-2015 masterclasses  georganiseerd voor docen-
ten en vergevorderde dansers, met als doel het uitbreiden 
van repertoire en stijlkennis.

Veldondersteuning
Als koepelorganisatie gaat Danslink workshops organise-
ren voor besturen, bijvoorbeeld over PR, persberichten 
schrijven, websites inrichten, subsidie aanvragen of fi-
nanciën in het algemeen. Daarnaast gaat Danslink door 
met het faciliteren van afstemming tussen organisaties en 
doelgroepen, bijvoorbeeld door het organiseren van con-
gressen en fora. 

Wat gaat Danslink voor u doen in de komende periode? In de loop van 2011 hebben we een nieuw beleidsplan ge-
schreven met activiteiten voor de periode 2011-2012 en een aantal langetermijndoelen. Hieronder geven we graag een 
overzicht van de plannen.
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Speciale aandacht is er voor een specifiek punt van zorg 
dat regelmatig door bestuurders wordt opgemerkt: de 
leegloop van sommige verenigingen neemt zodanig ern-
stige vormen aan dat enkele van hen hebben moeten be-
sluiten zichzelf op te heffen. Naar de oorzaken kan op dit 
moment alleen maar worden gegist. Veel genoemde po-
tentiële boosdoeners zijn het mogelijk suffe imago onder 
buitenstaanders en de vergrijzing. In samenwerking met 
IDNH is een onderzoek naar dit probleem in voorbereiding 
dat naar verwachting in 2012 zal worden uitgevoerd. 

Samenwerking met ‘de derde lijn’
De bestuursleden zijn regelmatig aanwezig bij bijeenkom-
sten van Kunstfactor, het sectorinstituut voor de amateur-
kunst. In 2013 gaat Kunstfactor, samen met Cultuurnetwerk 
Nederland, in het nieuwe Kennisinstituut Cultuureducatie. 
Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ont-
wikkelingen.

Tot slot: financiën
Sinds de oprichting komen er steeds net voldoende dona-
ties binnen om de vaste kosten te dekken, zoals de kosten 
voor de website en de bank. De financiering van de web-
site, activiteiten en organisatie moet worden betrokken van 
sponsors en donateurs. Voor specifieke projecten worden 
subsidies aangevraagd, en voor de nieuwsbrief wordt een 
beperkt aantal adverteerders gezocht. 

De huidige financiële situatie van Danslink laat het niet toe 
dat de bestuursleden, werkgroepleden en ad hoc vrijwil-
ligers een onkostenvergoeding ontvangen, tenzij er voor 
een specifiek evenement voldoende ruimte is in de sub-
sidiebegroting. In de komende periode wordt gewerkt aan 
verhoging van de inkomsten, waardoor, naast de vaste 
lasten, ten minste een deel van de onkosten van de di-
verse vrijwilligers kan worden vergoed. 

De genoemde plannen zijn alleen uitvoerbaar als er vol-
doende financiële middelen worden geworven. Hoewel het 
bestuur vanuit het veld veel enthousiaste reacties ontvangt 
op de oprichting van de stichting en de activiteiten tot nu 
toe, wordt dit enthousiasme slechts zeer beperkt omgezet 
in een financiële bijdrage. Naar verwachting kunnen de 
huidige activiteiten – basisonderhoud van de website en 
uitbrengen van de nieuwsbrief – wel worden voortgezet, 
maar uitbreiding van de activiteiten ligt op dit moment niet 
binnen de financiële mogelijkheden.

Reacties en suggesties
Reacties  en suggesties naar aanleiding van dit artikel zijn 
van harte welkom via info@danslink.nl. 

Vervolg van pagina 2: Een blik op de toekomst: Het Danslink beleidsplan 2011-2015
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Global Dance Festival
Op zondag 5 februari 2012 vindt de tweede editie van het 
Global Dance Festival plaats in de studio’s en het theater 
van Kunstbalie. Global Dance is het festival voor iedereen 
die wil proeven van werelddans. Van Chinees tot Flamen-
co, van Tribal tot Turkse dans, het is een kleurrijk feest 
waarin de rijkdom aan danstalen die Brabant rijk is naar 
voren komt. 

De dansgroepen die te zien zijn op het festival hebben sa-
men met Kunstbalie aan hun organisatorische en artistieke 
ontwikkeling gewerkt. Kunstbalie biedt deze groepen de 
gelegenheid zich te organiseren, talenten verder te ont-
wikkelen en elkaar te inspireren. Het resultaat mag er zijn 
in twee verschillende voorstellingen met optredens van 
Karot, Internationale Dans Eindhoven, Mohini, Hazan, en 
anderen. 

Je kunt zelf ook actief aan de slag! Er zijn op deze dag acht 
workshops te volgen. Tineke van Geel geeft twee work-
shops Armeense Dans, Nishant Bhola geeft Indiase Dans 
en Bollywooddans. Daarnaast kun je kiezen uit Flamenco, 
Turks, Chinees en Tribal dans. 

De inschrijving is nu geopend! Kijk snel op de website voor 
het dagprogramma. Voor deelname aan de hele dag zijn 
de kosten €20,00 (contant betalen bij binnenkomst). Het 
is ook mogelijk om deel te nemen aan losse onderdelen 
van het dagprogramma. Kosten zijn €7,50 per workshop 
en €4,- per voorstelling. 

Inschrijven voor de workshops, voorstellingen en lunch kan 
via www.kunstbalie.nl amateurkunst>dans>globaldance.

Contact: Evelien Wouters (consulent dans)
global.dance@kunstbalie.nl

Regiocontacten gezocht voor uitwisseling en samenwerking
Danslink gaat in 2012 actiever aan de slag met het vormen 
van een netwerk van contactpersonen uit alle regio’s. Het 
uiteindelijke doel is betere ondersteuning van het werk-
veld. Danslink informeert de regiocontacten over nieuwe 
ontwikkelingen in andere regio’s of op landelijk niveau. De 
regiocontacten informeren op hun beurt Danslink over ont-
wikkelingen in de regio, bijvoorbeeld docententekort, zaal-
tekort, opheffing van groepen en oprichting van nieuwe 
groepen. Ook helpen ze bij de verspreiding van nieuws 
vanuit Danslink, incl. het verspreiden van posters en flyers, 
en sporen ze groepen in hun regio aan zich aan te melden 
in de dansgids en dansagenda.

Het streven is om ten minste in elke provincie één con-
tactpersoon te hebben. Waar de dansersdichtheid groot 
is, zoals in de Randstad, zoeken we meer regiocontacten, 
bijvoorbeeld per stadsregio.

Lijkt het je leuk om regiocontact te zijn voor jouw regio of 
wil je meer informatie daarover? Neem dan contact op met 
het bestuur van Danslink. De regio’s zijn als volgt verdeeld 
over de bestuursleden (contact via info@danslink.nl):

Groningen Anne-Wietske Enequist
Friesland Anne-Wietske Enequist
Drenthe  Anne-Wietske Enequist
Overijssel Maaike Prangsma
Flevoland Rafael Hirschfeld
Gelderland Lisanne van Wanroij
Utrecht  Lisanne van Wanroij
Noord-Holland Rafael Hirschfeld
Zuid-Holland Paul Verhaar
Zeeland Paul Verhaar
Noord-Brabant Paul Verhaar
Limburg Maaike Prangsma

http://www.kunstbalie.nl
mailto:global.dance%40kunstbalie.nl?subject=Reactie%20n.a.v.%20Danslink%20nieuwsbrief
mailto:info%40danslink.nl?subject=Reactie%20n.a.v.%20Danslink%20nieuwsbrief
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Dansen bij ... ORO, Vereniging voor Werelddans
Plaats Haarlem
Leden 150
Groepen 2 jeugdgroepen, 9 volwassen dansgroepen
Docenten Mariette van Gelder,  Lilian van Bilderbeek,  

Annette van Duyvenbode en Maartje Ligthart
Opgericht 1971

Sinds de oprichting in 1971 is volksdansvereniging ORO 
in Haarlem uitgegroeid tot ORO, Vereniging voor Wereld-
dans met maar liefst 11 dansgroepen.  Iedere werkdag is 
er een dansgroep actief op één van de vier danslocaties. 

ORO biedt drie verschillende stijlen aan: lijndansen, Isra-
elische dans en internationale dans. Door de niveau-inde-
ling kan iedereen op eigen niveau lekker meedansen. Een 
aparte jongerengroep is er niet, en onze jongeren dansen 
daarom gewoon op hun eigen niveau bij de volwassenen. 

ORO wordt regelmatig gevraagd om dansen te laten zien 
op evenementen in Haarlem. Hoewel we geen demonstra-
tiegroep hebben, laten we ons graag van onze best kant 
zien. Geen perfectie, maar wel veel plezier en enthousi-
asme!  

In september 2011 is een instroomgroep gestart met 12 
enthousiaste nieuwe dansers. Maartje Ligthart heeft hen 
de beginselen van internationale dans aangeleerd en na 
10 weken is het virus behoorlijk overgeslagen. De hele 
groep blijft het seizoen uitdansen tot mei! 

Eén van de instromers, Pat, was door haar dochter Lieke 
gestuurd. Lieke danst al langer bij de jeugd en vond dat 
haar moeder het ook eens moest proberen. Sceptisch was 
Pat zeker en toen Maartje beweerde dat ze iedereen kon 
laten dansen werd de scepsis alleen maar groter. Na een 
paar weken liet Pat weten dat ze het ondanks haar gestun-
tel erg leuk vond en er energie van kreeg. En na 10 weken 
moest ze Maartje gelijk geven, Internationale dans is echt 

voor iedereen geschikt!

Vanaf 10 januari start een nieuwe instroomserie van 10 
weken. Tip dus je buren en vrienden in Haarlem en omge-
ving met goede voornemens, zoals meer bewegen, meer 
plezier, conditie opbouwen, minder tv kijken, en meer tijd 
voor jezelf. Goede voornemens worden werkelijkheid door 
te dansen bij ORO (of natuurlijk één van de vele andere 
dansgroepen in Nederland)!

pr@orodans.nl  -  www.orodans.nl 

Moet ik loonheffingen inhouden voor docenten die geen 
VAR-wuo hebben? En voor docenten die btw-plichtig zijn? 
Wat zijn de regels voor betalingen aan orkesten? Vra-
gen als deze komen aan de orde in de workshop Belas-
tingzaken voor verenigingen en docenten, op 18 maart 
2012 in Castricum. Voor deze workshop heeft IDNH een 
medewerker van de Belastingdienst uitgenodigd. Deelne-
mers kunnen van tevoren vragen insturen, die tijdens de 
workshop zo veel mogelijk worden beantwoord. Behalve 
vragen kun je ook een geanonimiseerde situatie of een 
geanonimiseerd contract insturen.
 
De workshop duurt anderhalf uur. Vragen voor de docent 
kun je insturen tot uiterlijk 15 januari, per e-mail. 

Aansluitend is er een bijeenkomst voor verenigingsbe-
stuurders waarin ervaringen worden uitgewisseld.
 
Datum: zondag 18 maart 2012
Tijd: 13.00-16.00 uur (workshop + bijeenkomst besturen)
Plaats: Castricum
Prijs: € 10 bij betaling voor 4 maart, daarna € 12,50

Aanmelden uiterlijk 4 maart via opgaveformulier, op te 
vragen bij Valesca Koenen van de IDNH Werkgroep Ver-
enigingen via workshop-belastingen@idnh.nl. 

De workshop gaat alleen door bij voldoende aanmeldin-
gen, dus het is belangrijk om je op tijd aan te melden.

Workshop Belastingzaken voor verenigingen en docenten (IDNH)

mailto:pr%40orodans.nl?subject=Reactie%20n.a.v.%20Danslink%20nieuwsbrief
http://www.orodans.nl
mailto:workshop-belastingen%40idnh.nl?subject=Reactie%20n.a.v.%20Danslink%20nieuwsbrief
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Agenda
Op deze pagina ziet u een selectie uit de Dansagenda. Zie voor nog veel meer activiteiten en uitgebreidere informatie 
de danslink Agenda op www.danslink.nl. Organiseert u een dansdag, workshop, voorstelling of ander evenement? Voeg 
het toe aan de agenda op de Danslink website! 

Instuiven
Wanneer Wat Waar
7 januari Nieuwjaarsbal Mie Katoen met orkest Bravade Tilburg
8 januari Nieuwjaarsborrel/bal met orkest Bobander Den Haag
14 januari Regionieuwjaarsbal met orkest Mista + ‘s middags workshops Ede
14 januari Internationaal bal met beginnersuur Groningen
21 januari Winterbal met orkest Mista Waddinxveen
25 februari Instuif o.l.v. Jan en Richard Den Haag
10 maart Israëlische instuif: “Niet moeilijk is ook leuk!” Amsterdam

Dansdagen
Wanneer Wat Waar
7 januari Dansdag Internationaal o.l.v. Angela Reutlinger Heeze
14 januari Workshops voor het regionieuwjaarsbal: Macedonisch o.l.v. Paul Mulders, 

Bollywood o.l.v. Wietske Denekamp, dansen voor kinderen (6-9 jaar) o.l.v.  
Hanke Bloksma en voor tieners (10-14 jaar) o.l.v. Liedewijde Mars

Ede

22 januari Workshop Frans o.l.v. Judith Dekker Den Haag
25 januari Workshops Turks o.l.v. Ahmet Lüceli Dordrecht
27 januari Dansweekend Roemeens ‘Best of Theodor Vasilescu’ (5) o.l.v. Erik Veenstra Apeldoorn
4 februari Dansworkshop Engels o.l.v. Liesbeth Krijgsman Groningen
6 februari Workshop Square Dance o.l.v. Erik Pluylaar Nijkerk
22 maart Workshop Israëlisch (beg./halfgevorderden) o.l.v. Annette van der Steen Apeldoorn
4 april Dansen aan de Bosporus o.l.v. Turgay Onatli Purmerend
14 april Danslink Jong! met workshops van Bianca de Jong, Daniel Sandu, Evelien 

Safia-Hendriks en ‘s avonds bal met Maartje Ligthart en balorkest Ajdè
Utrecht

Over deze nieuwsbrief
De Danslink nieuwsbrief is een uitgave van de 
Stichting Danslink en verschijnt 4 keer per jaar. 
De inhoud van deze nieuwsbrief mag niet wor-
den overgenomen zonder voorafgaande schrif-
telijke toestemming van Danslink en eventuele 
andere rechthebbenden. De nieuwsbrief mag 
wel in zijn geheel verder worden verspreid door 
doorsturen, printen, en kopiëren, maar dit mag 
niet tegen betaling. 

De informatie in deze nieuwbrief is met de 
grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin 
kan de Stichting Danslink niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele fouten en kan 
aan de inhoud geen enkel recht worden ont-
leend. 

Eindredactie: Maaike Prangsma. 
Redactie: Elske Koek, Maaike Prangsma. 
Logo: Martijn van Bachum. 
Overige beeld: Onbekend, tenzij vermeld.

Aanmelden/afmelden voor de nieuwsbrief: 
Via het formulier onder Nieuws op www.
danslink.nl.

Deadlines voor kopij: 10 maart, 10 juni, 10 
september, 10 december. 

De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingediende kopij niet of in aangepaste vorm te 
plaatsen.

Over Danslink
Bestuur: 
Lisanne van Wanroij  (voorzitter)
Maaike Prangsma (secretaris) 
Rafael Hirschfeld (penningmeester)
Anne-Wietske Enequist (algemeen lid)
Paul Verhaar (algemeen lid)

Contact: 
E-mail algemeen: info@danslink.nl
E-mail nieuwsbrief: nieuwsbrief@danslink.nl
Website: www.danslink.nl
Telefoon: 06-27124199 (Lisanne van Wanroij) 
of 06-40189162 (Anne-Wietske Enequist).

Bankrekeningnummer: 4650900 t.n.v. Stich-
ting Danslink o.v.v. sponsoring

Colofon

http://www.danslink.nl
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