1

Jaarverslag 2021

2
r
cove EDTE
e
d
RE
B
Op

B
O
DERIJN JACN
R
O
NO ET KR TRA E TA
M IJKS A NAU
D IST
CHR

We spreken met:
Krijn Jacob Dijkstra, Muziekambassadeur
Noorderbreedte, Friesland
Hoe vergaat het jullie in deze tijd?
In het afgelopen jaar was corona weer aanwezig en
daardoor werden vele activiteiten gecanceld, verplaatst
of afgeschaald. In tegenstelling tot de eerste coronagolf
ging er deze periode, met aanpassingen, toch ook veel
door. Waar voorheen hele locaties, afdelingen en vleugels
in quarantaine gingen en alle activiteiten werden afgelast
gingen nu alleen de bewuste huiskamers in quarantaine en
gingen activiteiten zoveel mogelijk door. Door de tijd heen
hebben we met elkaar veel geleerd. Met name om welzijn
zo goed en zo vaak mogelijk door te laten gaan.

Waarom hebben jullie als organisatie
gekozen voor Het Danspaleis?
Als muziekambassadeur binnen Noorderbreedte weet
ik maar al te goed wat muziek kan betekenen voor
ouderen. Voor het corona-tijdperk waren we al in drukke
voorbereiding om samen met Het Danspaleis te kijken
hoe we binnen alle locaties van Noorderbreedte dans en
muziek een centrale plek konden geven waardoor meer
verbinding met elkaar zou kunnen ontstaan. Dit alles naar
aanleiding van ons eerste ervaring met Het Danspaleis
binnen één van onze locaties. Dit was een groot succes
en heeft diepe indruk gemaakt binnen onze organisatie
Noorderbreedte waardoor een vervolg kon worden
gemaakt.
Het Danspaleis komt als een goed georganiseerd ‘muziek
en dans circus’ heel behoedzaam en liefdevol een feestje
bouwen waarbij je niet stil kan blijven zitten. Er wordt een
beroep gedaan op de muzikale herinneringen waarbij met
verschillende items iedere bewoner tot zijn recht mag en
kan komen. In goede samenwerking met de organisatie
wordt alles goed voorbereid zodat het 100% kans van
slagen heeft.

Inhoud
HINKE NAUTA
‘COÖRDINATOR WELZIJN’
OP ABBINGAHIEM.

‘Je kon zien hoe
een bewoner die
een liedje had
aangevraagd
helemaal opbloeide.
Alle deelnemers,
zelfs hier in Fryslan,
ontdooiden.
Stralende gezichten,
dansende bewoners
met dansstokken,
samen bewegend
met de vrijwilligers.
Het zorgde voor
een prachtige
feestmiddag waarbij
niemand stil
kon zitten’
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Het Danspaleis
2021. Het verslag van het tankstation van
levensvreugde voor ouderen en de kring om
ouderen heen in een onvoorspelbaar jaar.
Meedeinend op de golven van wat wel en
niet toegestaan was binnen de maatregelen
van het RIVM en manoeuvrerend tussen de
corona-uitbraken door, om ouderen met
dansen en muziek te raken en te verbinden.
Inmiddels spreken we met ons team van het
harmonicamodel. Het was hollen of stilstaan.
Na een slechte winter gezien de coronaomstandigheden, konden we eind maart en april
weer meer live met onze formules, om vervolgens
stil te vallen in mei en juni en om weer op te
starten eind juni, en in volle vaart door te rukken
naar september en oktober om vervolgens in
november weer in te moeten tomen en stil te
komen liggen in december. Twee en misschien
wel drie keer zoveel werk om ons netwerk te
horen, te bevragen, om in te plannen, te annuleren
en weer in te plannen. Een troost te weten dat
velen met ons in hetzelfde schuitje zaten. We
dachten dat we er zo’n beetje waren met de
pandemie maar we waren er nog lang niet, dat
heeft 2021 ons wel laten zien.  

Grotere impact
Desalniettemin bleven we voor veel ouderen
het tankstation van levensvreugde. In 2021
hebben we in totaal 49 (Balkon) Danspaleizen
kunnen houden en 57 Muzieksalons (Huiskamer
Danspaleizen). En niet alleen de negatieve spiraal
die leidt tot eenzaamheid pakten we door dansen
en muziek op, ook de negatieve spiraal die leidt
tot corona-moeheid.
Onze sprankeling van levensvreugde werd nog
meer dan anders omarmd. “Ik huil van geluk” zegt
een deelneemster (90 jaar) van een Huiskamer
Danspaleis in Buitenveldert.
Niet alleen konden wij de sprankel zijn voor
de ouderen maar ook steeds meer voor
de familieleden van de ouderen en de vele

medewerkers en partners in de zorg en welzijn.
Ook zij zien ons als positieve stimulans in een
moeilijke tijd. Onze partners hebben steeds meer
een stem gekregen in Radio Danspaleis waarbij zij
de geluiden vanuit het zorgveld laten horen. En we
zijn met onze partners meer langdurige en grotere
samenwerkingstrajecten aangegaan. In Drenthe
zijn we met welzijnspartner SWWH met een traject
gestart om met dansen en muziek de ouderen te
bewegen in Hoogeveen en omstreken. Hierbij zijn
lokale Platendraaiers en vrijwilligers geworven om
na dit boost traject getraind zelfstandig verder
te kunnen. In Friesland is met Noorderbreedte
een tournee gestart langs alle locaties van
deze zorgpartij, waarin zowel zorgpersoneel als
vrijwilligers zijn getraind om in de formules te
kunnen participeren. Ook is in Noord-Holland
een traject gestart langs de locaties van Omring
in Noord-Holland om met dansen en muziek een
stimulans te geven onder de noemer ‘positieve
gezondheid’. We zijn verheugd dat dansen en
muziek steeds meer gezien worden als middel
om het welzijn van ouderen te versterken. Door
meer uit te kunnen zetten bij één zorgpartner
konden we gerichter het netwerk om ouderen
heen versterken met onze formules en konden we
sneller en makkelijker schakelen bij aanpassingen
in het RIVM-beleid of bij corona uitbraken.   

lijken we nu volleerd om: ons van groot tot klein te
vervormen, het contact met ouderen te behouden
en te zorgen voor beweging.  

Partners in het zonnetje
Tenslotte is het onderzoek van de Rijks
Universiteit Groningen (RUG), dat in 2020 gestart
was, eind 2021 afgerond. Dit onderzoek had
als doel om de totale waarde van de diensten
van het Danspaleis te kwantificeren en te
monetariseren. Hiervoor is literatuuronderzoek
en kwalitatief onderzoek gedaan in de vorm van
interviews met ouderen, fans van Het Danspaleis.
Met als mooie slotconclusie dat de werkelijke
winst van onze dans- en muziekformules vele
malen hoger is dan de feitelijke kosten van een

Danspaleis. Deze ‘winst’ geldt zowel voor de
ouderen als voor de mantelzorgers, huisartsen,
GGZ en verdere medische zorg. Deze conclusies
tonen aan dat ons werk zorgt voor levensvreugde
bij ouderen enerzijds en anderzijds mantelzorgers,
zorgpersoneel en overheid juist ontzorgt en
daarmee op maatschappelijke kosten bespaard.
We mogen concluderen dat we een flexibele
organisatie zijn en we staan klaar voor een nieuwe
fase met mogelijk meer live dansen en muziek.
Dat we dit steeds vaker grootschaliger kunnen
aanpakken met onze partners zien we als een
hoopvol toekomstperspectief. Zo kunnen wij
gezamenlijk nog meer ouderen bereiken met
dansen en muziek. In dit jaarverslag zetten we
dan ook graag onze partners in het zonnetje!

Barbapapa
Gelukkig hebben we de ‘luwtetijden’ ook goed
kunnen gebruiken. Voor het ontwikkelen van
ons nieuwe decor, het maken van radio en het
geven van onlinetrainingen aan onze vrijwilligers
community om hen ook betrokken en gemotiveerd
te houden. Daarnaast hebben we onze formules
goed kunnen aanscherpen en hebben we vooral
kleinschalig doorgedraaid. Onze huiskameredities
in de vorm van Muzieksalons konden toch vrij
gemakkelijk doorgang vinden en onze liefdevolle
ontmoetingen aan de voordeur (Voordeur
Danspaleizen) die we samen met onze partners
realiseerden, kregen nog meer glans en inhoud.
Zo zorgden we zelfs in een totale lockdown toch
voor levensvreugde. En net als een Barbapapa

FAVORIETE DANSMOMENT:
GRACE JONES, NIGHTCLUBBIN

Paula in euforie tijdens
Het Roze Danspaleis in de
Hermitage in Amsterdam
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Doelstellingen en ambities
In 2020 hebben we onze pijlers aangescherpt,
waar we in 2021 op konden voortbouwen:

Pijler 1: Aanpak eenzaamheid
Dansen en muziek zijn effectieve middelen
om de negatieve spiraal van eenzaamheid te
doorbreken, zoals uit het onderzoek van Movisie
bij Het Danspaleis is gebleken.

Pijler 2: Vitaliteit (fysiek en mentaal)
Dansen en muziek zorgen binnen de formules
van Het Danspaleis voor het versterken van
het mentale en fysieke welzijn van ouderen. De
wetenschap, zoals de onderzoeken van prof dr.
Scherder, tonen steeds meer aan dat dansen en
muziek hier een bijdrage aan levert.

Pijler 3: Samenleven
De laatste jaren is samenleven toegevoegd
aan onze pijlers. Naast ouderen bereiken
we zorgpersoneel, vrijwilligers, familie en
buurtbewoners van een buurt. Het Danspaleis
zorgt voor een positieve sociale stimulans binnen
een locatie of buurt.
Dealen met de situatie
Net als in 2020 hebben we ons vooral moeten
concentreren op wat überhaupt mogelijk was
binnen de beperkingen van de RIVM-maatregelen
en de corona-uitbraken op de locaties van
onze partners. De ambities zijn dus aangepast
aan wat mogelijk was. Ook dit jaar zijn we door
de omstandigheden meer ondersteund door
subsidies van fondsen en gemeenten. Onze sales
doelstellingen waren sterk afhankelijk van de

FAVORIETE DANSMOMENT (FOTO RECHTSBOVEN):
BILL HALEY, ROCK AROUND THE CLOCK

regelgeving. Bij beperkingen was het stil, ging
het open dan rinkelde de telefoon weer. Door de
financiële ondersteuning van fondsen en gemeenten konden we de continuïteit bewaken en de
grotere trajecten mede uitzetten. Daarnaast is een
traject gestart in Friesland dat geheel met eigen
middelen is gefinancierd, hetgeen aantoont dat de
zorg bereid is te investeren in trajecten om zowel
verbinding, levensvreugde en beweging in gang te
zetten met de formules van Het Danspaleis.
Meer impact door grotere trajecten
met zorgpartners.
In de afgelopen jaren zijn verschillende formules
ontwikkeld om op meerdere manieren de
verbinding met- en de beweging van ouderen te
stimuleren die goed aan sluiten op onze pijlers.
In coronatijd zijn deze formules aangepast
om coronaproof te blijven. Veelal betekende
dit dat we van binnen naar buiten verhuisden
en binnen kleinschaliger opereerden. In deze
trajecten trainden we lokaal zorgpersoneel,
vrijwilligers en lokale Platendraaiers met als doel
kennisoverdracht en lokale implementatie van
onze formules.
Belangrijk hierin waren, zoals eerder vermeld, de
relatie met onze partners. Het draaien van grotere
trajecten met minder partners zorgde voor
meer rust en stabiliteit. Met één partner kan er
sneller geschakeld worden en bij versoepelende
maatregelen meer worden uitgezet.

Henk aan de danszwier met Lotte tijdens
‘Kunstwark in ‘t park’ in Hoogeveen
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We spreken met:
Frederike Lunenberg, Sociaal werker,
samenlevingsopbouw Ouderen,
SWWH, Drenthe
Hoe vergaat het jullie in deze tijd?
Met veel creativiteit, bevlogenheid en verbinding doen we
alles wat wel kan! Een uitdaging die we graag aangaan.

Waarom hebben jullie als organisatie
gekozen voor Het Danspaleis?
Omdat muziek en dansen een prachtige combinatie is om
mensen even helemaal eruit te laten zijn. Natuurlijk helpt
het enthousiasme van de medewerkers van Het Danspaleis
enorm om er iedere keer weer een leuk feestje van te
maken.
Muziek en dans geeft een heerlijk gevoel, herinneringen
komen tot leven. Contact met anderen gaat makkelijker
door de muziek/dans.

MANTELZORGER BEWONER SWWH:

‘Na een middag
Danspaleis ben ik
echt even helemaal
eruit geweest;
opgeladen met
nieuwe energie’
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Wat is er bereikt in 2021?
(Balkon)
Danspaleizen

Muzieksalon
(Huiskamer Danspaleis)

Voordeur
Danspaleis

Muzieklijn
Danspaleis

Zorg- en welzijnspartners
Radio
Danspaleis

(Boost je Buurt Karavaan)

49

totaal

17

Danspaleizen

32

Balkon
Danspaleizen

67

edities

47

vrijwilligers

780

bezoekers

7

edities

38

vrijwilligers

955

bereikte
ouderen

4

13

edities

afleveringen

7

13.900
luisteraars

vrijwilligers

79

ouderen
gebeld

155

vrijwilligers

1.965
bezoekers
Wat we hebben neergezet
Het Danspaleis heeft haar formules -coronaproof- blijvend kunnen inzetten en daarmee in
totaal 3.700 ouderen live bereikt en daarnaast 14.181 luisteraars bereikt. Dat zijn een kleine
700 ouderen meer die live zijn bereikt ten opzichte van vorig jaar en meer dan een verdubbeling
van het aantal luisteraars ten opzichte van vorig jaar. We hebben de Voordeur Danspaleizen
verder kunnen door ontwikkelen door er 7 uit te voeren in Amsterdam, Utrecht en Friesland.
Met Radio Danspaleis zijn in seizoen twee 13 nieuwe afleveringen geproduceerd, hiermee
hebben we tijdens de lockdowns de ouderen en de kring daaromheen toch troost en plezier
kunnen brengen. De vrijwilligerscommunity is naast het uitvoeren van de formules, via
onlinebijeenkomsten en trainingen betrokken gehouden. Er zijn 247 vrijwilligers ingezet dat zijn
er zo’n 50 vrijwilligers minder dan vorig jaar. We hebben kleinschaliger moeten draaien waarbij
minder vrijwilligers zijn ingezet. Ondanks de lockdowns is het aantal vrijwilligers vrijwel gelijk
gebleven, er zijn 24 vrijwilligers gestopt en er hebben zich 18 nieuwe vrijwilligers aangemeld.  
Er zijn 35 nieuwe vrijwilligers in Friesland en Drenthe via workshops opgeleid tot contactmakers
in dansen & muziek. Tenslotte is 1 lokale PlatenDraaier in Drenthe geworven en opgeleid.

podcast

281

verspreide
cd’s met radio
aflevering

14.181
luisteraars
totaal

Sociale
Impact

3.700

live bereikte
ouderen

14.181
luisteraars
radio

267

vrijwilligers
ingezet
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Partners

Fondsen
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De formules

Huiskamer Danspaleis

Over het algemeen kunnen we vaststellen dat we in dit tweede
Coronajaar kleinschaliger zijn gaan draaien met de Muzieksalons
(Huiskamer Danspaleizen), bleven we buiten draaien met de Balkon
Danspaleizen en Voordeur Danspaleizen (BBK) en hebben we meer
trainingen gegeven om onze methodiek over te dragen.
Door de aanhoudende lock-downs hebben we ook
dit jaar gevaren op onze coronaproof formules:
• Het Balkon Danspaleis
• Het Voordeur Danspaleis
(voorheen Boost je Buurt Karavaan)
• Radio Danspaleis
Daar waar geen Danspaleizen mogelijk waren
veranderde deze in Balkon of Voordeur
Danspaleizen. Daarnaast boden de reeksen
van Muzieksalons (Huiskamer Danspaleizen)
een uitkomst omdat deze kleinschaliger konden
worden uitgevoerd. Aanvullend hebben we onze
Radio edities in podcastvorm kunnen voortzetten
en kunnen verspreiden onder onze fans en een
breder publiek.

Balkon Danspaleis
We hebben toch nog een redelijk aantal
Danspaleizen binnen kunnen houden in
september, oktober en begin november. Drie hele
mooie edities vonden binnen plaats. Een editie
in de Hermitage in Amsterdam voor de LHBTI+
ouderen. De LHBTI+ ouderen die de Hermitage
hebben bezocht zijn zo gegrepen dat ze het
Danspaleis volgen waar ze kunnen.
Een editie voor de veteranen in Bronbeek, in gang
gezet door één van onze enthousiaste vrijwilligers
die bij het leger werkt en naast zijn werk danst
bij het Danspaleis. En een editie in het Gooiland
theater in Hilversum voor het Oma’s Soep Gala,
waar we oud en jong op de dansvloer kregen. In
april, juli, september en oktober hebben we veel
buiten kunnen staan op hofjes en pleinen met
het Balkon Danspaleis. Vooral in Amsterdam en
Utrecht maar ook in Zeewolde, Den Helder en
jawel op Texel!

Muzieksalon
Met name valt op dat we ten opzichte van vorig
jaar bijna evenveel Muzieksalons (Huiskamer
Danspaleizen) als Danspaleizen hebben kunnen
uitzetten. Dat komt door de dringende behoefte
van onze partners in kleinschaligere aanpak en
doordat we meerdere grotere trajecten deden
waarin de huiskameredities waren opgenomen.
De dansstokken boden ook hier uitkomst om toch
coronaproof te kunnen blijven draaien.

Voordeur Danspaleis
Zodra de lock-down werd ingezet zijn we in duo’s
langs de voordeuren gegaan voor liefdevolle
ontmoetingen. Met een bloem en een favoriet
nummer werd een positieve boost bezorgd aan
de voordeur. Zo konden we toch de ouderen
bereiken. Dit deden we samen met organisaties
zoals de GGD en Rochdale in Amsterdam Noord.
Op een positieve manier kon er contact gehouden
worden, naar de situatie worden geïnformeerd
en werd een komend Danspaleis aangekondigd.
Voor veel organisaties is het moeilijk om in contact
te komen met ouderen die niet zo in beeld zijn.
Met de Voordeur Danspaleizen hebben we een
middel in handen waarbij dat wel lukt.

FAVORIETE DANSMOMENT
(FOTO LINKSONDER)

Frans en bewoonster
Geuzenveld in dansactie
op het Belgiëplein in
Amsterdam

Balkon Danspaleis

Voordeur Danspaleis
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Radio Danspaleis
Onze radio edities ondersteunden in 2021 onze
ouderen achterban en zorgpartners in de buurten
van Amsterdam en Utrecht. Doken we een
buurt in met de Danspaleizen en Muzieksalons
(Huiskamer Danspaleizen) dan volgde een radio
aflevering waarin zowel ouderen, personeel van
welzijns- en zorgorganisatie en een bekende
artiest zijn verhaal deed over natuurlijk muziek!
Zo gingen we naar Amsterdam Noord samen
met Carry Tefsen die daar geboren en getogen is,
werden we meegenomen door Tineke Schouten
naar haar Utrecht en deed Opera Pietje zijn licht
schijnen op de Amsterdamse Jordaan van weleer.

MARJAN BERK IN HAAR COLUMN IN HET
AD NAAR AANLEIDING VAN EEN BEZOEK AAN
HET DANSPALEIS

‘O jee. Nu word ik gevraagd.
Een kordate vrolijke man
neemt mij vastberaden mee
de dansvloer op. Hij en ik
ook negeren mijn pijnlijke
artrosebenen. Na wat stijve
stappen gaat het beter, Martin
leidt zeker van zijn zaak, ik
durf weer mee te doen’

Naast de nadruk op specifieke buurten zijn radio
afleveringen gekoppeld aan organisaties die
voor ouderen iets betekenen, zoals de OBA in
Amsterdam en het Leger des Heils in Utrecht.
Verrassende en liefdevolle inkijkjes in de wereld
van ouderen en de organisaties die zich met hen
bezighouden. Langzaam maar gestaag groeit het
aantal luisteraars van ouderen en de kring om
ouderen heen. Zodra ze gegrepen zijn luisteren
ze elke nieuwe aflevering en luisteren oude ook
terug. De meest gehoorde opmerkingen zijn dat
het zo rustgevend is, zo anders dan de bestaande
‘gehaaste’ radio en dat het een inkijkje geeft
in zowel de ouderen als de zorgwereld en het
herinneringen oproept.

Muzieklijn
In een evaluatie van onze organisatie hebben
we besloten om de Muzieklijn in verkleinde vorm
voort te zetten. We merkten dat onze expertise
met name ligt op live contact en we de muzieklijn
als een ondersteunde tool gebruiken voor contact
met onze oudere fans. Om ze in te lichten en
‘erbij te houden’. We hebben een klein team van
vrijwilligers die nu standaard de oudere fans
belt zodra we weer in de buurt gaan draaien
of gewoon om te polsen voor contactbehoud.
Daarnaast hebben we een postservice waarin er
kaartjes naar de fans worden verstuurd bij ziekte
of verjaardagen. Dit zien we als onderdeel van
onze eigen organisatie om het contact met onze
achterban te behouden en niet als een formule om
in te zetten voor onze partners.
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De vrijwilligerscommunity

Het Danspaleis heeft een enthousiaste en trouwe groep vrijwilligers.
Deze vrijwilligerscommunity is ook het afgelopen jaar levendig en
actief gebleven. Uiteraard zijn dit jaar ook vrijwilligers gestopt vanwege
gezondheidsklachten, drukke werkzaamheden of omdat ze het
dansen op afstand lastig vinden. Maar nieuwe vrijwilligers melden zich
gedurende het hele jaar en stappen vol enthousiasme in de magie van
de Danspaleisformules.
Vanuit het Danspaleis hebben we ingezet op
het behouden, binden en blijven boeien van
vrijwilligers. Elkaar live ontmoeten in grote
groepen was lastig. We hebben dan ook gekozen
voor andere manieren om het contact met
vrijwilligers te behouden. Naast het bellen van
alle vrijwilligers om te horen hoe het met ze gaat,
organiseerden we zoom-bijeenkomsten om
elkaar te ontmoeten en maakten we een speciale
radio editie van Radio Danspaleis om onze
vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Deze editie
zat vol verhalen van vrijwilligers en liefdevolle
complimenten van ouderen voor de vrijwilligers.
Ook hebben we het favoriete dansnummer van
de vrijwilligers opgehaald en de swingende
bijzondere playlist die dit opleverde hebben we
met hen gedeeld. Tot slot is er gedurende het
jaar meer persoonlijk contact geweest tussen
vrijwilligers en de vrijwilligerscoördinator.
Vrijwilligers hebben ook onderling contact met
elkaar tussen de Danspaleizen door. Voor vele
vrijwilligers is het aanhaken bij Het Danspaleis
ook een koppeling met een nieuw netwerk. Of
zoals een vrijwilliger het zegt: “Ik heb heerlijk
gedanst hoor. Het is zo fijn om de senioren en
mezelf blij te maken met het Danspaleis. Met heel
veel vrijwilligers een enorm leuke klik dus daar
geniet ik ook van.”
Vrijwilligers leren van elkaar en nieuwe vrijwilligers
worden op weg geholpen door mensen die al
langer meedansen. Via onze social media kanalen
houden ze elkaar ook op de hoogte van de
gedraaide Danspaleis edities, met vrolijke foto’s
en beschrijvingen van de dag.

Inzet bij de verschillende formules
Een grote groep vrijwilligers heeft meegedanst
bij de (Balkon) Danspaleizen. Bij de buiten edities
draait het om contact maken over grote afstand.
Vooraf en na afloop van een Balkon Danspaleis
wisselen crew en vrijwilligers tips uit om ook
op afstand contact te maken. Bij deze edities
speelt het weer uiteraard een belangrijke rol en
regelmatig moest er dan ook een editie verzet
worden, wat veel flexibiliteit van vrijwilligers
vraagt. Het is geweldig om ook bij deze formule
het enthousiasme van de dansers te merken.
Een vrijwilliger laat na afloop van een Balkon
Danspaleis weten: “Het was weer erg leuk. En
er waren bij de mensen van de flats heel wat
rode blosjes van het meedoen. De oppervlakte
waarop we stonden te dansen - zo tussen de
gebouwen - was behoorlijk groot. Maar toch lukt
het dan nog steeds om de mensen mee
te krijgen!”

DANSPALEIS VRIJWILLIGER

‘Ik heb heerlijk gedanst
hoor. Het is zo fijn om de
senioren en mezelf blij te
maken met Het Danspaleis.
Met heel veel vrijwilligers
een enorm leuke klik dus
daar geniet ik ook van’

Het enthousiasme bij vrijwilligers was groot
op het moment dat de maatregelen tijdelijk
versoepelden, er niet op afstand gedanst hoefde
te worden: “Eindelijk, we kunnen weer!”
De vrijwilligers die meededen aan de nieuwste
formule – Het Voordeur Danspaleis – kregen
voor de start een korte training. Dit zorgde
ervoor dat het makkelijker werd om aan te bellen
en een praatje te maken met de ouderen die de
deur opendeed. En dat ook dit aan de voordeur
voor mooie ontmoetingen zorgt, laat een
vrijwilliger weten: “Bij de deur heb ik een dansje
gemaakt met een mevrouw waarmee ik ook op
een Danspaleis had gedanst, en dan ook nog
op hetzelfde nummer. En wat fijn dan een dikke
glimlach te zien.”
Een aantal vrijwilligers heeft ook dit jaar
meegeholpen met de Muzieklijn en veel
telefonisch contact gehad met onze ouderen

fans. Niet alleen om te vragen hoe het gaat,
maar ook om door te geven wanneer de
Danspaleizen in de buurt zijn van de betreffende
oudere. Daarnaast liepen een aantal koppelingen
die in 2020 in het kader van de Muzieklijn zijn
gestart door. Een klein groepje vrijwilliger heeft
zo heel regelmatig contact met een oudere.

Training voor lokale vrijwilligers
In Drenthe en Friesland draaiden we meerdere
Danspaleizen en Muzieksalons (Huiskamer
Danspaleizen). Lokale vrijwilligers zijn aan het
begin van deze trajecten getraind, zodat ze
helemaal het Danspaleis-DNA te pakken hebben
en met meer gemak ouderen op de dansvloer
uitnodigen. Doordat ze in de regio wonen,
kunnen ze gemakkelijk meedoen aan meerdere
edities. Deze trainingen van lokale vrijwilligers
zien we als een mooi toekomstperspectief
om de community te laten groeien.
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Yvonne Kuijer van SWWH in dansactie
tijdens ‘Kunstwark in het park’

Levensvreugde in
Abbingahiem, Noorderbreedte

Het Danspaleis tijdens
het Oma’s Soep gala

Met de dansfavorieten langs de
voordeuren in Amsterdam Noord
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We spreken met:
Marieke Goedkoop. Welzijn LHBTIQ afdeling
Amsta Sarphatihuis, Amsterdam
Hoe vergaat het jullie in deze tijd?
Het waren roerige tijden het afgelopen jaar. De bewoners
hebben daar last van gehad. Veel activiteiten werden
afgelast. Maar toen er weer wat meer versoepelingen
kwamen was het Danspaleis de ‘Grand Opening’ en
terecht.

Waarom hebben jullie als organisatie
gekozen voor Het Danspaleis?
Mijn bewoners van de LHBTIQ-afdeling in het Sarphatihuis
genieten hier zo van. Ze raken hier niet over uitgepraat en
de glimlach op hun gezicht zegt genoeg. Ze raken door
Het Danspaleis in contact met andere mensen, het
verbindt. Ze schromen niet om mensen aan te spreken en
ten dans te vragen.
Ik raad iedereen Het Danspaleis aan, omdat het een
middag plezier, beweging en ontspanning brengt.

YOA ARGELO,
BEWOONSTER SARPHATIHUIS

‘Ik heb zo genoten,
kan dit niet
maandelijks
georganiseerd
worden?’
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Onze partners
Hoe kun je in coronatijd toch ouderen bereiken?
Dat was wel de uitdaging in het coronajaar 2021.
Helaas is er regelmatig geannuleerd of verzet en
konden hoopvolle projecten zoals een live radiouitzending van Radio Danspaleis op een groot
congres niet doorgaan. Veel zorgpartijen bleven
de handen volhouden aan de coronapraktijk. Een
aantal partijen zagen heil in de samenwerking
om juist nu een stuk troost en plezier te brengen
en om ouderen in beweging te houden en de
onderlinge verbinding te versterken. Zo hebben
we nog veel impact kunnen maken. Onze
formules werden aangepast, er werd flexibel
omgesprongen met wat nog wel kon, zelfs bij een
totale lock-down. En er werd ingezet op langere
en meer afwisselende menu’s van activiteiten.
Aan bewegen en plezier is altijd wel behoefte,
maar dat onze partners ook zo hebben
meebewogen met ons, is een grote opsteker
geweest. Of het nu aan de voordeur is, in een
groepsgesprek aan tafel of onderaan een balkon,
uiteindelijk gingen we voor de blije gezichten,
wiegende heupen en een zwaaiende arm.
Momenten om je aan op te trekken zowel voor de
ouderen als voor onze partners en ons.
Ondanks de coronahindernissen zijn er dit jaar
hoopvolle ontwikkelingen geweest op het gebied
van samenwerking en partnerships die het
sociaal ondernemerschap van Het Danspaleis
perspectief bieden.

Grotere trajecten met
samenwerkingspartners
In 2021 waren we vooral te vinden in het Noorden
van het land zoals in Amsterdam waar we ons
netwerk aan ouderen, vrijwilligers en partners
op peil hebben gehouden en levensvreugde
hebben aangeboord. Daarnaast zijn we grotere
trajecten aangaan met samenwerkingspartners.
In navolging van ons traject met Humanitas
vanuit de ondersteuning van ZonMW dat in 2020
is gestart, zijn we grotere trajecten aangegaan
met zorgpartijen zoals met Noorderbreedte
in Friesland als met Omring in Noord-Holland
en met welzijnspartijen zoals met SSWH onze
welzijnspartner in Drenthe en WFZ in Flevoland
en de GGD in Amsterdam. Door grotere trajecten
aan te gaan konden we sneller schakelen met
één partij in coronatijd en nog belangrijker: meer
impact maken op de ouderen.

De kick off in Drenthe

Pilots zijn gestart, zoals in Drenthe met SWWH,
omdat er behoefte aan een nieuw initiatief en
nieuw elan was om de ouderen in de dorpen
letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen.
Zowel Danspaleizen, de kleinschaligere
Muzieksalons (Huiskamer Danspaleizen) en
trainingen voor zorgpersoneel en vrijwilligers zijn
gerealiseerd. De trainingen werden ingezet op het
borgen van deze activiteit (formule) voor de lange
termijn zodat SSWH ook zelfstandig verder kan

‘Wilt u
deze dans
van mij?’

COÖRDINATOR WELZIJN

‘Ik gun het de ouderen zo die zich braaf hebben laten
vaccineren zodat ze weer samen kunnen komen. Dat
we hen de kans bieden weer gezellig bij elkaar te zijn.
Het Danspaleis is hier het aangewezen middel voor
omdat het sfeervol is en ze met vrijwilligers komen
die mensen aansporen mee te dansen.’

De Drentse Platendraaier
Clara gehuldigd
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doorlopen na de einddatum? Het Danspaleis
onderzoekt met haar partners wat de ingrediënten
zijn voor zo’n duurzaam traject. Wat vraagt dit
van ons als organisatie en van de samenwerking
met de partner? Wat werkt wel en wat werkt niet?
Waar zet je op in, wie betrek je (wanneer) bij je
project? Hoe zorg je dat het traject een onderdeel
wordt van de organisatie en vooral binnen het
netwerk waar het voor bedoeld is? We leggen
onze expertises bij elkaar dat een perspectief
biedt voor positieve gezondheid binnen een
organisatie of wijk.

met het inzetten van muziek en dans als middel
om ouderen in de buurt te activeren en betrekken.
De eerste lokale PD-ers zijn eind 2021 door Het
Danspaleis opgeleid en gaan op de geworven
groepen ouderen verder draaien onder supervisie
van Het Danspaleis. Doel van dit traject was:
-intensivering van contact met ouderen
-herkenbaarheid & zichtbaarheid van sociaal
welzijnswerk in de wijk
-inzetten op bewegen

Kring van adviseurs
Gezien de onzekere toekomst ingezet door
de pandemie is er voortdurend gezocht naar
andere mogelijkheden voor inkomstenwerving.
Door corona besefte onze organisatie dat
zij voortdurend moet blijven schakelen om
bijvoorbeeld te beantwoorden aan de vraag waar
nog andere kansen liggen voor inkomsten.
In 2021 zijn we daarom gestart ‘een geefkring’ op
te starten om mecenassen aan ons te binden.
Er zijn een 10-tal gesprekken gevoerd. Deze
ontmoetingen leverden geen directe mecenassen
op maar wel raadgevers met een interessant
netwerk en expertises die ons verder kunnen
brengen. Zo zijn we door deze ontmoetingen in
gesprek met een zorgverzekeraar wat mogelijk
kansen biedt voor de toekomst. Zo is de
geefkring veranderd in een kring van adviseurs.
Deze gesprekken zetten we voort in 2022 om
nieuwe kansen te kunnen benutten.

Toekomst perspectief
We blijven samen met onze partners inzetten
op verduurzaming van samenwerkingen die
zorg, welzijn en positieve gezondheid met elkaar
verbindt.
Hoe zorgen we dat ouderen langer en plezierig
thuis kunnen wonen is een beleidsvraag
voor zowel de overheid als ook welzijns- en
zorgorganisaties. Het Danspaleis heeft zich de
vraag gesteld: hoe kunnen we ons gedachtegoed
en expertise (de methodiek) kapitaliseren maar
ook zorgdragen voor effect op langere termijn
om ouderen langer en plezieriger thuis te laten
wonen? Hoe zorgen we er samen met onze
partners voor dat de trajecten die we aangaan,

BUURTBEWONER AMSTERDAM NOORD

‘Dank u wel, het was zo
leuk dat jullie aan de deur
kwamen met een muziekje
en een dansje. Ik kreeg er
helemaal een oppepper van’

MEDEWERKER
WONINGBOUWVERENING ROCHDALE

‘Er gingen letterlijk deurtjes
open. Zo’n oude mevrouw die
eerst een beetje nors was toen
we aan de deur kwamen, die je
tijdens het Balkon Danspaleis
echt ziet openbreken. En de
tweede keer dat jullie kwamen,
zaten er al mensen vooraan
klaar op een stoeltje omdat ze
niet konden wachten’

Er zijn in 2021 belangrijke eerste stappen gezet
op het pad van borging. Ervoor zorgen dat ook
op de langere termijn geborgd blijft wat wij aan
stimulans aanwakkeren, in een buurt, wijk of
zorglocatie. De trainingen die zijn uitgevoerd in
2021 slaan aan. In de fase van Corona hebben
we niet alleen de ouderen een hart onder de
riem gestoken maar ook het (zorg)personeel
en/of de vrijwilligers van de verschillende
organisaties. Er is hiermee een nieuwe doelgroep
bereikt die verrijkend is aangezien de verzorging
van de ouderen baat heeft bij geïnspireerde
medewerkers. Trainingen waarbij dansen en
muziek worden ingezet ten bate van contact en
beweging d.m.v. dansen en muziek.
Met zo’n borgingstraject wordt mogelijk dat
een partner(organisatie) het aangeboorde
potentieel in de toekomst zelf uit kan voeren.
Grofweg schetsen we een toekomst waarin de
Danspaleizen buurten en zorglocaties ‘boosten’
en we met onze trainingen en Muzieksalons
(Huiskamer Danspaleizen) in samenwerking
met zorg en welzijnspartners kunnen ‘borgen’.
Dat betekent dat we veel meer ontmoetingen
realiseren in het land. Een tendens die mede
door corona is ingestoken. Radio en onze
Pr & communicatie tenslotte zullen ervoor zorgen
dat we een groter bereik vinden en de verhalen
van zowel de ouderen als van onze zorgpartners
kunnen verspreiden. Op naar de toekomst!
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We spreken met:
Cobie Uilendreef Arendse,
Welzijnsmakelaar Woonzorg Flevoland
Hoe vergaat het jullie in deze tijd?
Binnen Woonzorg Flevoland zijn we per september 2021
begonnen met het houden van een muziekmiddag,
onderdeel van het muziekproject “Muziek blijven maken
in de Polder”. Dit is onderdeel van een twee jarig
traject wat we doen in samenwerking met Kubus, een
cultuurorganisatie in Lelystad. In deze twee jaar is het
de bedoeling dat dit zowel intramuraal als extramuraal
kan gaan draaien op verschillende locaties binnen
WoonzorgFlevoland. Ondanks allerlei maatregelen rondom
corona hebben we nagenoeg alle middagen kunnen laten
doorgaan, wat heel bijzonder is.

Waarom hebben jullie als organisatie
gekozen voor Het Danspaleis?
Ons doel is: meer lichamelijk, geestelijk en sociaal
welbevinden door deel te nemen aan een muzikale
activiteit. Een nevendoel is dat alle lagen van het personeel
van WoonzorgFlevoland, vrijwilligers en mantelzorgers
enthousiast worden over de mogelijkheden die actief
muziek maken biedt en het effect dat het op de deelnemers
kan hebben.

BEWONERS NA EEN MUZIEKSALON
(HUISKAMER DANSPALEIS):

‘Deze muziek hoor
ik nooit meer, deze
muziek luisterde ik
altijd met m’n man.
Het is heerlijk om
weer een keer zo te
kunnen dansen’

Hier komt onze samenwerking met het Danspaleis om
de hoek. Omdat de doelstelling en visie van Danspaleis
heel dicht bij die van WoonzorgFlevoland ligt, zijn we
gaan kijken of zij in ons lopend muziekproject opgenomen
konden worden. Door middel van een aantal Muzieksalons
(Huiskamer Danspaleizen) en een training voor
zorgmedewerkers en vrijwilligers te geven met aansluitend
een uitvoering van een Danspaleis. Dit is bij beide partijen
zeer goed ontvangen.
Inmiddels hebben er een paar Muzieksalons (Huiskamer
Danspaleizen) plaats gevonden, die door zowel bewoners
als medewerkers als zeer positief zijn ervaren.

Zorgmedewerkers Margreet en Inge
en bewoners van Woonzorg Flevoland
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PR en communicatie

De PR en communicatie van Het Danspaleis is in 2021 voornamelijk
gericht geweest op het informeren van de Danspaleis communities.
Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan het naar buiten
communiceren over onze activiteiten en het bevorderen van de
zichtbaarheid van Het Danspaleis online.
Het informeren van de
Danspaleis communities
Met de uitgebreide nieuwsbrief van Het
Danspaleis, ‘de Danspaleizer’ die elke maand
wordt verstuurd, informeren we onze achterban
van geïnteresseerde ouderen, onze vrijwilligers,
onze klanten, partners en crew. De website
van Het Danspaleis is steeds aangepast op de
maatregelen van de RIVM en aangevuld met de
coronaproof formules. Ook zijn de sociale media
(facebook, instagram en LinkedIn) actief benut om
de communities te bedienen en te informeren over
onze activiteiten.

De communicatie van de nieuwe
formule & Radio Danspaleis
In de lente en in de herfst zijn twee grote mailings
verstuurd naar alle zakelijke contacten die Het
Danspaleis de afgelopen jaren heeft opgebouwd.
Over alle (coronaproof) formules en aanpassingen
is voortdurend gecommuniceerd door middel
van digitale flyers met uitleg over onze nieuwe
formules & nieuwe termen. Voor Radio Danspaleis
is gerichte PR en communicatie gevoerd om
meer luisteraars te genereren. Vast item in de
Danspaleizer was dit jaar de Radioflits: onze
nieuwste Radio aflevering. Hiermee hebben
we de bekendheid van Radio Danspaleis
geboost. Daarnaast zijn de afleveringen telkens
via sociale media en de website uitgezet. De
podcastafleveringen zijn via alle bekende grote
platforms te beluisteren zoals Spotify. Radio
Signaal, een mediakanaal van ‘clientenbelang’,
heeft meerdere afleveringen in 2021 uitgezonden
op Salto Amsterdam waardoor een groter bereik
is gegenereerd.

Het Danspaleis in de media
Het Danspaleis heeft in 2021 meerdere keren
de pers behaald door grote landelijke projecten.
Zo schreven het Noord Nederlands Dagblad en
de Hoogeveensche Courant meerdere keren
over onze activiteiten in Drenthe. Zeewolde
Actueel scheef over een swingende editie aldaar.
Woonzorgorganisatie Noorderbreedte deelde via
een persbericht de komende activiteiten van Het
Danspaleis langs al hun locaties in Friesland.
Daarnaast verscheen er tweemaal een prachtig
artikel vanuit het Ministerie van VWS en de
campagne ‘Een tegen eenzaamheid’ over Het
Danspaleis. Eenmaal met een interview met
oprichter en directeur Suna Duif, op de landelijke
website van eentegeneenzaamheid.nl en eenmaal
in de Flair-online, waarin een van onze ouderen en
een vrijwilliger geinterviewd werden. Ook schreef
Marjan Berk een column over haar bezoek aan
Het Danspaleis in Amsterdam-Noord in het AD.
Tenslotte is Het Danspaleis in 2021 in
verschillende sociale media-accounts en posts
van derden onder de aandacht gebracht.
Zoals vanuit MaarschappWij met een lijst van
sociale activiteiten voor meer verbinding in
de maatschappij, Social Enterprice die Het
Danspaleis op Nationale Vrijwilligersdag uitlichtte,
Oma’s Soep n.a.v. onze bijdrage aan het Oma’s
Soep Gala en meerdere posts van organisaties
en locaties waar we het afgelopen jaar gedraaid
hebben. Hiermee is onze online zichtbaarheid en
bekendheid sterk gegroeid, met name onder de
wat jongere generatie.

Boven: website Een tegen
Eenzaamheid 2021,
linksonder: Hoogeveense
Courant, 4 september 2021,
rechtsonder: Flair online,
14 december 2021
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Onderzoek

Danspaleis impact - Resultaten literatuuronderzoek RUG

In 2021 is een onderzoek gestart door de Faculteit Accountancy van
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Onder de noemer ‘True Cost /
True Value’ is de waarde van de diensten van Het Danspaleis berekend
om aan te tonen wat de kosten en opbrengsten zijn vanuit een breder
maatschappelijk perspectief.
True cost/True value
Een economie die niet draait om geld, maar om
mensen en de aarde. Christian Felber bedacht er
een systeem voor: de Gemene Goed Economie.
De GGE pleit voor een nieuwe economische
meetlat, waarbij we vooruitgang niet uitdrukken in
euro’s of dollars maar in de waarde die iets heeft
voor de mensen en de planeet.  
Bedrijven moeten dan naast de financiële balans
ook de GGE Balans laten zien.
Die feitelijke Begroting toont de scores
op: duurzaamheid, solidariteit, menselijke
waardigheid etc : de ‘Ware winst’. De methode
True Cost/True Value is in opkomst en wordt op
dit moment door veel organisaties toegepast.

(in)directe kosten en sociale baten die de
organisatie levert op lichaamsfunctie, op mentaal
welbevinden en op kwaliteit van leven en
zingeving.

Resultaten:
Interviews wezen uit dat het Danspaleis
een positieve invloed kan hebben op
zowel het fysieke, mentale en sociale
welzijn. Het onderzoek wees vooral uit dat
gezondheidswinsten leiden tot verminderd
zorggebruik. De waarde die het Danspaleis
creëert zit dus deels in de vermeden zorgvraag.
Zoals bijvoorbeeld, minder revalidaties en
voorkomen val-ongelukken en minder opnames
ziekenhuis door het stimuleren van fit en soepel
te blijven.

In 2021 heeft Janet Bieze olv Joanna Gusc van
de Faculteit Accountancy van de Rijksuniversiteit
Groningen dit onderzoek op Het Danspaleis
uitgevoerd. Ze heeft zowel een kwalitatief
onderzoek gehouden middels interviews onder
ouderen en aanvullend literatuuronderzoek
gedaan.

Door het toepassen van de True Cost
Accounting-methodiek is de werkelijke winst
vele malen hoger dan de feitelijke kosten van een
dansmiddag van Het Danspaleis. Uiteraard bevat
het begrip ‘welzijn’ objectieve en subjectieve
componenten. Maar toch...dit onderzoek is een
eerste wetenschappelijke poging om werkelijke
waarde, besparing op maatschappelijke
zorgkosten, uit te drukken in geld.

De onderzoeksvraag luidde: Wat is de totale
waarde van het Danspaleis uitgedrukt in de
hoeveelheid geld in euro’s gelet op de totale

Het volledige rapport met resultaten van de True
Cost/True Value methode en TCTV begroting is
op te vragen.

Het onderzoek

Bron: De illustratie rechts is een onderdeel van het rapport ‘De waarde van het Danspaleis -True cost accounting’,
Janet Bieze olv Joanna Gusc , Faculteit Accountancy van de Rijksuniversiteit Groningen, 11 september 2021

Muziek

Dans

Verbeterd geheugen
Dopamine
Verminderde stress
Oproepen emoties

Fysiek welzijn

Mobiliteit
Zorgonafhankelijkheid
Pijn
Vallen
Het hebben van energie

Zorggebruik

Huisartsenzorg
Ziekenhuisopname
Fysiotherapie
Paramedische zorg
Eerstelijns diagnostiek
GGZ
Farmaceutische zorg
Langdurige zorg

EDO JONGEJAN
ADVISEUR EN COACH O.A. NESTORKRING

Plezierige vrijetijdsbesteding
Oproepen emoties
Verbeterde conditie, ademhaling
Verbeterd geheugen
Verminderde angst

Mentale welzijn

Sociale welzijn

Depressie
Angst
Somberheid
Stress

Sociale contacten
Goede relaties
Meedoen aan activiteiten
Gemeenschapsgevoel

Eenzaamheid

Verminderde cognitie
Dementie
Alzheimer
Hartziekten
Isolement

‘Hoe wil je oud worden, in wat voor wereld wil
je leven. Een investering in Het Danspaleis is
een investering in de maatschappij. Zij zorgen
ervoor dat ouderen gezond en vitaal blijven’
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Financiën

Ondanks het tweede jaar van de Corona crisis heeft het Danspaleis
zich weer staande gehouden in 2021. Dankzij de flexibiliteit van de
medewerkers, gemeentes, fondsen en andere partijen is er toch nog
het 1 en ander aan activiteiten uitgevoerd.
Resultaat
Het Danspaleis heeft 2021 afgesloten met een
winst van € 1.377.
Baten
De totale baten zijn 3,3% gestegen ten opzichte
van 2020. Van € 303.317 naar € 313.308. Een
stijging van € 9.991.
Dankzij alle partners zijn er 49 (Balkon)
Danspaleizen, 7 Voordeur Danspaleizen,
4 Workshops, 13 Radio Danspaleizen
geproduceerd, en 16,75 Muzieksalonedities
(1 editie = 4 stuks) = 67 Muzieksalons
(Huiskamer Danspaleizen) georganiseerd.
Lasten
De totale lasten zijn gestegen met 6,2%
ten opzichte van 2020. Van € 291.536 naar
€ 309.574. Een stijging van € 18.038.
Dit is met name te verklaren door de hogere
uitvoeringskosten (stijging van € 29.213
ten opzichte van vorig jaar). Er zijn ook wat
veranderingen geweest qua invulling taken
personeel. Dus de besparing van € 8.180 kan hier
weer afgehaald worden.
Er zijn 27 meer Muzieksalons (Huiskamer
Danspaleizen) georganiseerd dan vorig jaar
(67 t.o.v. 40). 22 van deze Muzieksalons waren in
Drenthe waardoor er meer directe reiskosten en
reistijd waren.
Ook is er 1 extra Radio editie geweest ten
opzichte van vorig jaar.
Als laatste zijn er 7 Voordeur Danspaleizen
georganiseerd (ten opzichte van 1 in 2020).
Hierbij worden meer ouderen bereikt maar de

organisatie en uitvoeringskosten zijn wat hoger.
Natuurlijk heeft de lock-down aan het begin en
aan het einde van het jaar ook gezorgd voor veel
annuleringen en extra organisatie en coördinatie
werk.
Eigen vermogen
Per einde 2021 is er een nieuwe stand van het
eigen vermogen, namelijk:
Bestemmingsreserves:
ICT/ Website
Bedrijfsbusje
Fietskar
Bedrijfsinventaris
Personeelsreserve en omzetderving
TOTAAL

€ 4.375
€ 7.950
€ 3.392
€ 10.847
€ 52.285
€ 78.849
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Jaarcijfers
Balans
Activa

Colofon

Winst- en verliesrekening
31-12-2021		

31-12-2020

		

Immateriele vaste activa					
Website en huisstijl
2.125		
2.898
		
2.125		
2.898		
				
Materiele vaste activa					
Inventaris
6.450		
7.992
Vervoermiddelen
2.617		
3.819
		
9.067		
11.811
					
Vlottende activa					
Handelsdebiteuren
3.832		
102.022
Belastingen en premies
13.476		
11.521
Overige vorderingen
40.795		
3.736
		
58.103		
117.279		
						
				
Liquide middelen		
87.636		
37.052		
			
Totaal activa		
156.931		
169.040
						
					

Passiva

31-12-2021		 31-12-2020			
						
Eigen vermogen					
Stichtingskapitaal		
78.849		
77.472
					
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers
22.550		
15.297
Overige schulden
55.533		
76.270
		
78.083		
91.568
Totaal passiva		
156.931		
169.040

Het Danspaleis
Nieuwpoortkade 2A/
D086
1055 RX Amsterdam
Baten						
info@hetdanspaleis.com
Eigen inkomsten
42.135
38.170
06 333 06 083
31-12-2021

Subsidies gemeenten

		

31-12-2010

145.647

83.776

238

€ 694

Teksten
Suna Dujif
Subsidies fondsen
108.609
162.582
Marleen Engbersen
Petra Welboren
Buitengewone baten
16.679 		 18.095 				
Irma de Jong
		
313.308
303.317 			
Emilie Rietdijk
Donaties

Eindredactie
Lasten						
Suna Duijf
Afschrijvingen
3.516
2.737
Irma de Jong
Personeel
158.457
166.637
Grafisch ontwerp
Huisvestingskosten
12.163
10.530
Wijstudio
Decor
5.000
1.295
Vervoerskosten

5.098

4.983

Kantoorkosten

16.013

15.437

Uitvoeringskosten

73.854

44.640

Algemene kosten

23.589

33.018

Vrijwilligerscommunity

11.884

12.258

Fotografie
Marije Kuiper (cover
en in het zonnetje)
Martin de Groot
Pieter Bas Bouwman
Kim Stellingwerf

		
309.574
291.536 			
Bestuur van
Stichting Danspaleis
Voorzitter:
Olga Plokhooij
Bedrijfsresultaat		
3.734
11.781
Penningmeester:
Martien Giele
Secretaris:
Financiële baten
Jacob de Baan
-2.357 		
-279 							
en lasten		
Resultaat		
€ 1.377		
€ 11.502
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We spreken met:
Jolanda Houtenbos, directeur Wonen met Zorg
Omring, Noord Holland
Hoe vergaat het u in deze tijd?
Na alle restricties van afgelopen jaar was iedereen wel weer
toe aan versoepelingen en is bezoek gelukkig weer welkom
op de locaties. Dat is ontzettend fijn! Wel zien we bij ons op
de locaties dat er veel medewerkers uitvallen door corona.
Ook al zij zijn veel minder ziek, zij kunnen een tijdje niet
werken. Dat geeft extra druk.
Afgelopen zomer hebben we de ernstige coronafase
afgesloten met een herdenkingsmoment. Wij krijgen,
net als de rest van Nederland, weer hoop en zin in de
toekomst!

Waarom hebben jullie als organisatie
gekozen voor Het Danspaleis?
Een aantal jaar geleden zijn er al Danspaleizen
georganiseerd bij Omring. Van daaruit werden wij benaderd
door Het Danspaleis dat zij graag iets wilden doen
voor ouderen in coronatijd. Daar werden wij natuurlijk
direct enthousiast van. We hebben toen samen met Het
Danspaleis subsidie aangevraagd om Danspaleizen te
organiseren voor bewoners van woonzorglocaties maar
ook voor ouderen uit de wijk. Bij dat laatste heeft corona
helaas roet in het eten gegooid. Waardoor we ervoor
gekozen hebben de Danspaleizen en Muzieksalons alleen
voor bewoners van de locatie te organiseren.
Maar dat mocht de pret niet drukken, het was erg
geslaagd. Zeker in een tijd waarin weinig feestelijks
plaatsvond kwam Het Danspaleis als geroepen. Het was
fijn dat met aanpassingen, zoals een anderhalve meter
stok, het toch door kon gaan. Het is zo leuk om te zien dat
mensen in beweging komen en daadwerkelijk genieten.

VRIJWILLIGER OMRING NA
EEN DANSPALEIS:

‘Er was een meneer
die wat stug leek
in het begin,
maar toen zijn
verzoeknummertje
werd gedraaid
kwamen ook bij hem
de tranen. En dat
terwijl deze meneer
bijna nooit z’n
emotie toont’

