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1. Inleiding  
De stichting is opgericht op 13 september 2005 als Stichting Vrienden van Conny Janssen Danst.  
In dit beleidsplan worden achtereenvolgens de doelstellingen, activiteiten en koers van de stichting voor 
de komende jaren nader uiteengezet. Daarbij wordt ook ingegaan op het financiële beleid en 
vermogensbeheer. 
 
Omwille van transparantie wordt het beleidsplan gepubliceerd op de website:  
https://www.connyjanssendanst.nl/anbi-stichting-vrienden-van-conny-janssen-danst/ 
 
 
2. Doel  
De stichting heeft ten doel (zoals verwoord in de oprichtingsstatuten): 
 

• het bevorderen van de naamsbekendheid van de te Rotterdam gevestigde Stichting “Conny 
Janssen Danst” (“Stichting”) en het daaraan verbonden dansgezelschap in binnen- en buitenland; 

• de Stichting en haar werk op alle mogelijke wijzen steunen; 
• het bijeenbrengen van liefhebbers van dans en andere betrokkenen; 
• het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
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Vriendenbijeenkomsten in de studio’s van Huis Conny Janssen Danst 
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3. Activiteiten en werkwijze  
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door ofwel zelf ofwel anderen te stimuleren 
om: 
 
       a. extra activiteiten te organiseren; 
       b. privileges te verstrekken; 
       c.  informatie te verstrekken over de activiteiten van Stichting Conny Janssen Danst 
       d. het netwerk te vergroten van de Stichting in Rotterdam en omstreken 
 
Hierbij valt te denken aan de organisatie van Vrienden-bijeenkomsten zoals een ‘meet & greet’ met 
personeel en dansers van Conny Janssen Danst rondom voorstellingen of speciale 
vriendenbijeenkomsten in de studio’s van CJD rondom openbare en generale repetities. 
De baten worden met name bijeengebracht door de vrienden of donateurs van de stichting. 
Het werven van vrienden, donateurs gebeurt door het verspreiden van (online) informatie rondom de 
activiteiten van Conny Janssen Danst.  
Alle baten welke ten goede komen van de stichting zullen worden aangewend ter ondersteuning van 
Stichting Conny Janssen Danst. Het bestuur van de stichting besluit in overleg met Stichting Conny 
Janssen Danst welk bedrag wordt uitgekeerd aan Conny Janssen Danst en met welke bestemming.  
De bestemming van de baten wordt door middel van informatie in nieuwsbrieven en publicatie op de 
website kenbaar gemaakt aan de donateurs. 
 

 
Filmstill uit ‘HOME’ (2022) 

 
In 2021 is de stichting begonnen met het uitkeren van een jaarlijkse donatie aan Stichting Conny Janssen 
Danst. Dit wordt kenbaar gemaakt aan het bestuur van Stichting Conny Janssen Danst door middel van 
een jaarlijkse donatiebrief. Zo werd al gedoneerd voor het produceren van kwalitatief hoogwaardige 
filmregistraties van de voorstellingen FRAMED (2021), HOME (2022), SO HERE WE ARE NOW (2022) en 
voor de aanschaf van kaartverkoopsysteem TicketMatic (2021) en een prachtige nieuwe lichtinstallatie 
voor de studio’s op Katendrecht (2022). 
De bedoeling is om deze manier van werken de komende jaren voort te zetten. 
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4. Organisatiestructuur  
Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden:  
 

• Voorzitter Rick Spaan  
• Secretaris Ellen Geijs 
• Penningmeester Joke de Brieder 
• Vacature 4e bestuurslid   

 
Het bestuur vergadert minimaal viermaal per jaar. 
De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn vervolgens herbenoembaar. Er is een 
rooster van aftreden vastgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Kandidaat-bestuursleden worden, 
naast hetgeen bepaald is in de statuten, onder meer beoordeeld op betrokkenheid bij de doelgroep, 
integriteit en relevant netwerk.  
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en ontvangen daarvoor dus geen 
vergoedingen. Er zijn geen medewerkers in loondienst van de stichting. 
 
 
5. Financiering en schenkingsbudget  
 
De stichting heeft geen winstoogmerk.  
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

• subsidies en donaties 
• schenkingen, giften, erfstellingen en legaten 
• ontvangsten en baten 

 
Het beleid ten aanzien van het schenkingsbudget is:  

• 100% van het vermogen is bestemd voor Stichting Conny Janssen Danst 
• De stichting betaalt geen vergoedingen, beloningen of vacatiegelden aan haar bestuursleden of 

anderen.  
• De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van 

de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. 
• Als aan te houden vermogen (algemene reserve) is door het bestuur een bedrag van 75.000 

bepaald.  
 
 
6. Vermogensbeheer  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.  
Vermogensopbouw is geen doelstelling van de Stichting, uitgangspunt is dat het vermogen wordt 
besteed aan de doelstellingen. De stichting beheert haar vermogen op een lopende rekening en indien 
van toepassing op een rente- spaarrekening. Het vermogen wordt risicomijdend beheerd.  
Op ieder gewenst moment kan de stichting beschikken over het vermogen van de stichting.  
 
Bij ontbinding van de stichting vervalt het batig saldo aan Stichting Conny Janssen Danst. Mocht dat om 
wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn, dan vervalt het batig saldo aan een ANBI met een soortgelijk 
doel.  


