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Voorwoord
Afgelopen jaar hebben we ons verder gebogen over de mogelijkheden om met verschillende
doelgroepen voorstellingen te creëren voor een breed publiek en hierbij op zoek te gaan naar de
overeenkomsten of juist de tegenstellingen.
Verder hebben wij ons verdiept in het inzetten van fondsen en andere financiële bijdragen voor
projecten.
Uiteindelijk heeft het geleid tot uitdagende verbintenissen en financiële tegemoetkomingen die het
mogelijk maken dat Stichting Flex to the Max nieuwe plannen mag uitwerken voor het jaar 2018.
Na een jaar met vooral achter de schermen werken, zal 2018 een jaar worden van creativiteit,
samenwerking met cultuurpartners en diverse doelgroepen, zodat onze plannen en projectaanvragen
tot leven kunnen komen.

1 Verslag van het bestuur

1.1 Jaar 2017.
Met Bizar in Bijzonderland hebben we veel ervaring opgedaan hoe we met bijzondere en
samengestelde doelgroepen, in samenwerking met andere culturele partners, een voorstelling vorm
kunnen geven. Met deze eerste productie hebben we een basis gelegd waarop we verder kunnen
bouwen.
Om projecten te kunnen blijven uitvoeren, hebben wij ons dit jaar gefocust op mogelijkheden die
financieel bijdragen aan Stichting Flex to the Max zodat projecten beter en met minder risico
uitvoerbaar zijn. Dit heeft geresulteerd in financiële tegemoetkomingen en samenwerkingen met
culturele partners.

Werk aan de winkel
Door te reageren op een oproep van VDN (Vereniging Dansers Net) heeft Stichting Flex tot the Max
een bijdrage gekregen om projectvoorstel “Werk aan de winkel” uit te kunnen voeren. In deze oproep
werd aangegeven dat je kans maakte op financiële steun door het indienen van projectvoorstellen die
de realisatie van een creatief idee voor een dansproject of een bestuurlijke activiteit binnen de dans
tot doel hadden. In ons projectvoorstel hebben we een idee uiteengezet om jonge dansers en
senioren samen een podium te bieden en met elkaar te verbinden. Deze voorstelling zal in het eerste
kwartaal van 2018 ten uitvoer worden gebracht.

We gooien een ballet”je”op
Dit is de werktitel voor een tweede project dat op stapel staat. Door de enorme gedrevenheid en om
meer kans te maken op samenwerkingen en financiële ondersteuning, zijn we meerdere uitdagingen
aangegaan. Hierbij werden we uitgedaagd een plan aan te bieden voor de stad Nijmegen waarbij de
stadsschouwburg de perfecte locatie is. De sleutel van de schouwburg Nijmegen voor een dag. Wie
wil dat nou niet!!! Aangezien wij Stichting Flex to the Max meer bekendheid willen geven in Nijmegen,
wilden wij deze kans benutten en niet zonder resultaat. Om de verbinding te maken tussen de stad
Nijmegen en daarbij de stadsschouwburg meer bekendheid te geven bij een breder publiek, hebben
we gekozen voor een samenwerking tussen balsporters en dansers. Dit geweldige plan zal
gerealiseerd dienen te worden rond juni 2018.
Kortom twee geweldig nieuwe uitdagingen met voorbereidingen in 2017.

1.2 Positie.
De focus voor 2017 ligt volledig op het ten uitvoer brengen van de voorstellingen, die in het eerste
half jaar van 2018 gaan plaatsvinden. Er moet veel voorbereid worden om de juiste doelgroepen te
benaderen en intensieve besprekingen vinden plaats om de projecten vorm te geven.
Kortom een druk jaar waarbij veel nieuwe samenwerkingen tot stand zijn gekomen en Stichting Flex
to the Max langzaam aan meer bekendheid krijgt in Nijmegen.
Het is gebleken dat wij een juiste basis/format hebben ontwikkeld die op diverse manieren ingezet
kan worden bij het indienen van projectvoorstellen.

1.3 Toekomst.
Wij vertrouwen erop dat door een goede organisatie de projecten binnen de gestelde planning tot
uitvoer gebracht kunnen worden.
Tevens willen we onderzoeken en ervaren of het zinvol is om met vaste projectpartners te werken,
dus om met een team samen te werken en projecten verder uit kunnen bouwen.
Daarbij is van belang dat we blijven zoeken naar een zo efficiënt mogelijke werkwijze.
Uiteraard hoopt Stichting Flex to the Max verder te kunnen gaan op de weg die ingeslagen is.
Ons langer lopend project voor groep 8 bij basisschool De Lanteerne proberen wij jaarlijks te
continueren door te blijven inspelen op hun wensen.
Naast onze voorstellingen willen we ook graag projecten met een format een plek geven binnen de
stichting.
Door kritisch en alert te blijven proberen we, passend binnen onze visie, nieuwe kansen te creëren en
opgebouwde netwerken verder uit te breiden.

