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Voorwoord
We kunnen met voldoening terugblikken op een jaar van verkennen en pionieren, maar vooral van lef
en daadkracht.
Door het aangaan van projecten en creëren van voorstellingen zetten we Stichting Flex to the Max
steeds meer op de kaart.
Wij streven ernaar om op een bevlogen, creatieve, inspirerende en met name op een maatschappelijk
betrokken wijze, educatieve projecten te ontwikkelen en talenten samen te brengen.

1 Verslag van het bestuur
1.1 Het jaar 2016.
Het afgelopen jaar hebben we ons verdiept in het vormgeven en aanbieden van projecten die
aansluiten bij de leerthema’s van het onderwijs. Dit heeft geresulteerd in vier projecten die we ook
aanbieden via Stichting Cultuur en School Nijmegen (cesn).
Eén van onze doelstellingen is dat wij iedereen een podium willen bieden. Om Stichting Flex to the
Max meer bekendheid te geven, hebben we een dansvoorstelling gemaakt waarbij wij een bijzondere
doelgroep samen hebben laten optreden met dansers van Flex Dansstudio. Hierbij zijn wij de
samenwerking aangegaan met PUUR Dans. Dit heeft geleid tot de voorstelling 'Bizar in Bijzonderland'.
De wijze waarop deze voorstelling tot stand is gekomen, heeft geleid tot een concept dat wij vaker
gaan inzetten.
Tevens zijn we gevraagd om een project op maat te maken ter vervanging van de groep acht musical.
Wij zijn dit in de vorm van een pilot aangegaan en hebben dit bij Basisschool De Lanteerne tot uitvoer
gebracht.
Al met al een jaar van ontwikkeling en uitvoer.

1.2 Huidige positie.
We hebben het jaar afgesloten met veel ervaringen. Door het samenstellen van projecten, de uitvoer
van de voorstelling en het ontwikkelen van het project op maat ter vervanging van de musical groep
acht, hebben we onze horizon verbreed en hebben we Stichting Flex to the Max meer bekendheid
gegeven.
Daarnaast hebben we geconstateerd dat er zeker draagvlak is om diverse groepen met een andere
maatschappelijke achtergrond samen te brengen.

1.3 Toekomstvisie.
Voor de toekomst hopen wij onze werkzaamheden uit te kunnen breiden door onze projectopzetten
steeds verder uit te werken en te verfijnen.
Daarnaast blijven wij fondsen, met een doelstelling passend bij de visie en werkwijze van Stichting
Flex to the Max, aanschrijven.
Door de culturele ontwikkelingen in de gemeente Nijmegen en omliggende gemeenten nauwlettend in
de gaten te houden, willen wij nieuwe initiatieven blijven ontwikkelen.
Het aangaan van samenwerkingsverbanden is zeker één van de speerpunten voor de toekomst.
Hierbij gaan wij uit dat er blijvende samenwerkingen uit voort kunnen vloeien. De netwerken die
ontstaan kunnen wederom een opstap zijn naar nieuwe mogelijkheden voor Stichting Flex to the Max.

Ons streven is om de projecten die reeds in gang zijn gezet jaarlijks uit blijven voeren en door op zoek
te gaan naar synergie meerdere projecten per jaar ten uitvoer te kunnen brengen.
Om dit alles een kans van slagen te geven, zullen wij trachten onze financiële situatie te blijven
verbeteren, zodat er betere mogelijkheden ontstaan voor ontwikkeling en uitvoer.
Ter voorbereiding om meerdere projecten ten uitvoer te brengen, zal begonnen worden met het
opstellen van Algemene Voorwaarden. De planning is om begin 2017 deze in gebruik te nemen.

