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Financiële verantwoording activiteiten Stichting Dans Voor Mij   
   
 
 

 
Financiële verantwoording 2018 & Begroting 2019 
(incl. realisatie en begroting) 

 
Bestandsnaam:  
Financiële verantwoording activiteiten St. 
Dans voor Mij 

 Datum opgesteld: 01-02-2019 

Contactgegevens St. Dans voor Mij: 
S. Ozdemir (voorzitter);  
P. Boogert (secretaris) en  
M. Boekkooi (penningmeester). 
Email: dansvoormij@gmail.com 

 
 

 
 

Voorwoord 
 
Sinds 2010 spant Dans voor Mij zich in voor alle doelgroepen in de maatschappij die om welke reden dan ook 
van de maatschappij geïsoleerd is. Sinds 25 april 2017 zijn wij een officiële stichting.  

De stichting biedt dans - muziek - en cultuur activiteiten aan. Door optredens te doen voor of laten uitvoeren  

door verschillende doelgroepen voldoet onze stichting aan haar maatschappelijke activiteiten. 

 

Deze financiële verantwoording geeft een beeld van de activiteiten weer met de inkomsten en uitgaven over 2018 

en de opgestelde begroting voor 2019.  
 

 

1. Inleiding: situatie van de Merenwijk 

  
                     Kinderen       Jongeren    Gezinnen/Volwassenen 

 

De meeste kinderen uit de Slaaghwijk (Merenwijk) zijn van allochtone afkomst; velen van hen komen aandacht te 

kort. Veel ouders zijn de Nederlandse taal en de cultuur niet voldoende machtig, waardoor zij ondersteuning 

nodig hebben bij de opvoeding van hun kinderen. Er waren veel hangjongeren in de wijk. Ze klaagden dat dat er 

niets voor hen gedaan werd. Daardoor hingen de jongeren rond, waar de wijk veel last van had.  

In het jongerencentrum ‘De Toekomst’ (Sperwerhorst 116) hebben we verschillende optredens laten uitvoeren op 

het gebied van poppenkast, theater en dans. 

 

Wij hebben samengewerkt met andere organisaties, zoals stichting J&J, Power Vaders, stichting Libertas.  

Met onze activiteiten in de Merenwijk willen wij de ontwikkeling van de kinderen en jongeren stimuleren. Ook 

willen wij de ouders/volwassenen betrekken bij deze activiteiten, zodat de band tussen ouders/volwassenen en 

kinderen wordt versterkt. 

 

 

2. Activiteiten 
 

De stichting biedt aan de kinderen en de jongeren uit de Merenwijk leuke activiteiten aan, zoals optredens in het 

gebied van dansen, theatervoorstellingen en poppenkast. Daarnaast optredens voor kinderen, gehandicapten, 

bejaarden en volwassenen. De activiteiten zijn leerzaam, enthousiasmerend, gezond en sportief. 

 

Hierbij worden bij kinderen/jongeren en hun ouders de Nederlandse taal en waarden en normen gebruikt. Dit 

draagt bij aan de integratie van hen in de multiculturele samenleving. Daardoor wordt het makkelijker voor hen 

om tussen twee culturen op te groeien / op te voeden en te leven. De kinderen en de jongeren voelen zich veilig 

bij de begeleiding door onze stichting. Om hen te helpen met activiteiten begint de cyclus eigenlijk bij de families 

en gezinnen. Door behalve kinderactiviteiten ook familie-activiteiten te organiseren, wordt de stichting bekend bij 

het hele gezin zodat er vertrouwen ontstaat bij deze gezinnen. Daarnaast leren ouders en kinderen elkaar op een 

andere manier kennen doordat zij samen activiteiten ondernemen. 
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Locatie 

St. Dans voor Mij biedt de kinderen en de jongeren uit de wijk deze activiteiten in het Jongerencentrum ‘De 

Toekomst’ (Sperwerhorst 116, voorheen Eksterpad 6) 2 dagen per week aan: in ieder geval op zaterdag- en 

zondagmiddag.  

 

Middelen 

Voor de uitvoering van de activiteiten zijn middelen nodig: hiervoor verwijzen wij naar de financiële 

verantwoording en de begroting. 

 

Vrijwilligers 

De activiteiten worden uitgevoerd door de bestuursleden i.c.m. vrijwilligers. Dit gebeurt op vrijwillige basis zonder  

enige vorm van een vergoeding. 

 

 

3. Samenwerken 
Onze stichting werkt samen met verschillende organisaties in zowel de Merenwijk (o.a. St. 

Jeugd en Jongerenwerk, Platform Jeugd Slaaghwijk, Libertas, HTIB, Power Vaders en 

Wijkvereniging Merenwijk) als in de hele stad.  

 

Stichting Dans voor Mij zet haar kennis en ervaring in deze organisaties te ondersteunen. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat de stichting een coördinerende rol vervult in de wijk, waarbij de 

verschillende organisaties met elkaar leren samenwerken. De activiteiten die onze stichting 

uitvoert, worden niet door de andere organisaties aangeboden.  
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4. Verantwoording realisatie 2018 

 

Inkomsten/Uitgaven  Bedrag   

      

      

Inkomsten:     

Donaties     500    

Totale inkomsten       500  

      

Uitgaven:     

Apparatuurskosten           50   

Drukwerk kosten         100    

IT-kosten         100    

Evenementkosten         100    

Transportkosten         100    

Overige kosten           50   

Totale uitgaven       500  

      

Saldo   
               
       0 

 

 
5. Begroting 2019  
Voor het jaar 2019 verwacht de stichting hetzelfde  (vrijwillige) donaties te ontvangen als in 2018. 
 
 
 


