










doelen en ambities. De Audit Commissie bestond in 2021 uit Erik van Ginkel en

Julienne Straatman. Vanaf september 2021 heeft Sandra Holtjer de rol van Julienne

overgenomen. De audit-commissie vergaderde periodiek en voor aanvang van de Raad

van Toezicht-vergaderingen met de zakelijk directeur.

Stichting Nederlandse Dansdagen is een ondernemende organisatie, zowel in
artistiek beleid als in bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht heeft bewondering voor

het aanpassingsvermogen en het innovatieve vermogen van de directie en het team.
De COVID-19-pandemie heeft ook in 2021 wederom het uiterste gevraagd van de

organisatie van de Nederlandse Dansdagen. Ondanks de maatschappelijke onzekerheid

is het de Nederlandse Dansdagen ook dit jaar gelukt om een actueel, spannend en

verdiepend festivalprogramma te realiseren, door de omstandigheden weliswaar in

aangepaste vorm uitgevoerd.

De leden van de Raad van Toezicht hebben de Nederlandse Dansdagen bezocht en

met genoegen een actieve ambassadeursrol vervuld. En volgen de ontwikkelingen

binnen de danssector nauwgezet. De Raad van Toezicht is diep geraakt over de impact

die de COVID-19-pandemie heeft op danskunstenaars, gezelschappen, podia en alien
die werkzaam zijn binnen de kunst- en cultuursector. De Raad van Toezicht volgt de

inhoudelijke debatten rondom de heropening en het herstel van de culturele sector

en ondersteunt daar waar mogelijk. Zeer verheugd is de Raad met de komst van de

Dansspeld, een Teken van Verdienste die uitgereikt wordt aan personen voor hun kennis,

wijsheid en decennialange ervaring binnen het dansveld. Tijdens het Nederlandse

Dansdagen Gala ontving choreograaf Toer van Schayk als eerste de Dansspeld, uit

handen van Mavis Carrilho.

De Raad van Toezicht verwacht dat de impact van de coronapandemie ook het komende
jaar de organisatie en de bedrijfsvoering van de Nederlandse Dansdagen raken. Hoewel

het jaarverslag en de jaarrekening een positief eigen vermogen en bestemmingsreserves

laten zien, is er een blijvend spanningsveld tussen enerzijds inhoudelijke ambitie en

financiële condities en anderzijds de verhouding publieke en private middelen. Ook in

2022 heeft dit thema de volle aandacht van de directie en de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
Mavis Carrilho, voorzitter sinds 15 september 2021

Ton Rom bouts, voorzitter tot 15 september 2021

Ahmed Marcouch, vicevoorzitter sinds 1 oktober 2021

Wil Rutten, vicevoorzitter tot 1 oktober 2021

Julienne Straatman, algemeen lid, tot 31 december 2021

Erik van Ginkel

Ted Brandsen

Myrthe van Opstal

Sandra Holtjer
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7.3.5.1.b Road van Toezicht

RAAD VAN TOEZICHT-LEDEN

Mavis CarriIho

Ton Rombouts

Ahmed Marcouch

Wil Rutten

Julienne Straatman

Erik van Ginkel

Sandra Holtjer

Ted Brandsen

Myrthe van Opstal

Ondertekend namens de Raad van
Toezicht

/ /
(

Mvis CarlIlho
Voorzitter

Ahmed Marcouch
Vicevoorzitter

Erik van Ginkel
Algemeen lid

Sandra Holtjer
Algemeen lid

Ted Brandsen
Algemeen lid

f

M§rthe van Opstal
Algemeen lid

(20

Voorzitter sinds 15 september 2021

Voorzitter tot 15 september 2021

Vicevoorzitter sinds 1 oktober 2021

Vicevoorzitter tot 1 oktober 2021

Algemeen lid tot 31 december 2021

Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Algemeen lid

Ondertekend namens het Bestuur

Ron'a'ld Wintjens
Algemeen directeur

Martine van Dijk
Zakelijk directeur
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