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Doelstelling van de stichting:
a. het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van culturele activiteiten op het gebied van
dans en theater, alsmede het bevorderen van de kunstzinnige vorming, zulks in het kader
van het dienen van het algemeen belang;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Hoofdlijnen van het beleidsplan
Choreograaf, danser en decorontwerper Andreas Denk maakt professioneel danstheater
voor de jeugd en voor volwassenen. Andreas Denk was twaalf jaar lang een van de artistieke
leiders van het Hans Hof Ensemble en produceert sinds 2008 voorstellingen met zijn
stichting plan-D-. Plan-D is een krachtige, flexibele en slagvaardige organisatie, die ook
internationaal samenwerkt met verschillende theaters en productiehuizen binnen en buiten
Europa. Daarnaast choreografeert Denk ook voor Schauburg München, Staatstheater
Braunschweig, St. Dansnest Breda en de Meekers Rotterdam. Plan-D / Andreas Denk maakt
aansprekend danstheater voor een breed publiek. Hij maakt voorstellingen voor een grote
doelgroep: kinderen, jongeren en volwassen.
De stichting verwerft inkomsten uit de verkoop van de dansvoorstellingen die zij speelt. De
verkoop geschiedt via Frontaal Impresariaat.
De stichting ontvangt subsidies voor de tekorten die uit de activiteiten ontstaan. Daarnaast is
de stichting opgenomen in de structurele subsidieregeling van het FPK en ontvangt
gedurende de periode 2017-2020 een jaarlijkse subsidie.
Op het beheer van het vermogen wordt toegezien door het bestuur van Stichting Plan-D. De
zakelijk leider beheert de dagelijkse financiële gang van zaken.
De stichting besteedt het vermogen overeenkomstig de statutaire doelstelling aan het
ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van culturele activiteiten op het gebied van dans en
theater.
Bestuur
Voorzitter Mw. V.A.M. Arends-van Oudenhoven MSc (interim manager)
Penningmeester J. van Riet MSc (registeraccountant)
Secretaris mr. S.J. van Klink (beleidsadviseur publieke sector)
Algemeen lid mw. N. Leenders (educatie, voormalig docent dans)
Beloningsbeleid
Personeel wordt beloond in overeenstemming met de CAO voor de dans.
Het bestuur is onbezoldigd.

