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Nieuwe dansseizoen is 
gestart. 
 
Als je dit leest is het dansseizoen net één maandje 
gestart. De lessen zijn al weer aardig op gang 
gekomen. 
 
In de zomervakantie heeft het bestuur zeker niet 
stil gezeten. Zo hebben we direct bij de start van 
het schooljaar gezorgd dat alle scholen in Delft, 
Delfgauw, Den Hoorn en Schipluiden een flyer van 
onze mooie vereniging hebben ontvangen. 
 
Er zijn ruim 9.000 flyers aan de 45 aangeschreven 
scholen verstrekt. Nu maar hopen dat de 
leerlingen van deze scholen onze passie ook delen. 
 
Ook in de zomervakantie is er aandacht geweest 
voor de enquête die onlangs is geweest.  
Uit deze enquête hebben we, als bestuur , goed 
kunnen lezen wat onze leden van de club / 
train(st)ers en bestuur vinden. 
 
Met de uitslagen van deze enquête en de 
aangegeven op-/aanmerkingen proberen we zeker 
iets te doen. 
 

Leerbedrijf 

Met grote trots heeft het 
bestuur aan het DD-team 
mogen melden dat de 
Vereniging met ingang van 12 
september definitief een 
leerbedrijf is. 
 

Wij mogen van nu dus stageplaatsen aanbieden 
voor de volgende opleidingen: 
 

 Entree Assistent dienstverlening en zorg  

 VMBO-leerwerktrajecten (gemaakt BORIS 

 Dans 

 Coördinator Sport instructie , training en 
coaching (niveau 4) 

 Sport- en bewegingsleider (niveau 3) 
 

SUPER VET dat dit ons gelukt is. 
 

 
 
 

 

 
 
 
Kledingverkoop. 
 
Ook dit seizoen zullen we weer de verkoop van 
de kleding doen in de sportkantine tijdens de 
laatste woensdag van de maand.  
 
Tijdens de activiteiten van onze verenigingen 
zoals het dansfestival  en de show is het verplicht 
voor de leden om onze kleding te dragen.  De 
kleding kan/mag natuurlijk ook al tijdens de 
lessen gedragen geworden. 
 
De eerste volgende kledingverkoop zijn  op: 
 

Woensdag 31 oktober a.s. 
van 13.30 en 16.00 uur. 

 
LET OP: zonder de juiste kleding kan er niet 
deelgenomen worden aan de activiteiten 
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Fotochallenge 

Heb je het op Facebook gevolgd? 
Tijdens de vakanties is er een leuke challenge 
gehouden onder de leden. 
 
De train(st)ers waren op zoek naar de leukste, 
gekste, mooiste of bijzonderste dansfoto op jouw 
vakantiebestemming. Nou de train(st)ers hebben 
het geweten want wat zijn er leuke foto’s binnen 
gekomen. 
 
Na interne beraad tussen de train(st)ers hebben 
zij de onderstaande leden in het zonnetje gezet. 
 
1e prijs : Onze kameleon Sarah 
2e prijs : Suus spetterend in het water 
3e prijs: Nieke op de High Way 
4e prijs: Sophie in het groen blauw water 
5e prijs: Vita voor de Delfsche Kerk  

 
Wil je de foto’s nog een nazien, kijk dan even op  
onze facebookpagina. 
 

DVD 

Op kort termijn zal de DVD  van de Theatershow 
De Musical gereed zijn.  Mocht je hem nog niet 
besteld hebben doe dit dan nog even snel. Op Fb 
en Insta staat inmiddels een leuke sneak preview. 

 

Spelen bij Sophia 

We hebben een email gekregen van Sophia 
revalidatie dat er leden van onze vereniging met 
het speelgoed van het Centrum spelen. Dit is echt 
niet de bedoelingen en wij willen jullie 
nadrukkelijk vragen om dit niet meer te doen. 
 
Laten wij ons als gasten gedragen in dit mooie 
centrum. 

Dansfestival 
Zojuist hebben we het bericht binnen gekregen 
dat we in het weekend van 6 en 7 april 2019 onze 
jaarlijkse dansfestival gaan organiseren. Zet dit 
weekend dus alvast in de agenda’s. 

 

 

 

Vakantie voor het lopende 
dansseizoen! 

 

Vakantieperiode Van Tot en met 

Herfstvakantie 20-10-2018 28-10-2018 

Kerstvakantie 22-12-2018 06-01-2019 

Voorjaarsvakantie 23-02-2019 03-03-2019 

Paas weekend 19-04-2018 22-04-2019 

Hemelvaartsdag 30-05-2019 31-05-2019 

 Meivakantie  27-04-2018 05-05-2018 

Pinksteren 10-06-2018   

Terugkom week 01-07-2019 07-07-2019 

Zomervakantie 08-07-2019 01-09-2019 

Vakantieperiode Van Tot en met 
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Wist je dat? 
 

 De kleuterlessen al aardig vol zijn; 

 Wendley zijn lessen super vet zijn; 

 De wedstrijdgroepen geformeerd zijn en 
dat zij al lekker bezig zijn met hun 
voorbereidingen; 

 We in Sophia niet met het speelgoed wat 
in de gangen staat mogen spelen; 

 Het bestuur nog steeds een extra 
bestuurslid zoekt; 

 De dameslessen (45+)  het leuk zouden 
vinden al er extra dames komen dansen; 

 Mauricio ook al aardig is ingeburgerd bij 
zijn lessen; 

 De fotochallenge een succes is geweest. 

 Je ook dit jaar weer de danspieten kan 
inhuren voor een leuke gezellig 
pakjesavond; 

 Wij de danspieten weer zullen opleiden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kalender. 
 
Vergeet deze data niet in de agenda’s te zetten: 

 
 24 november 2018 – Intocht Sinterklaas 

 28 november 2018 - Sinterklaasfeest 

 11 december 2018 – Lichtjes avond KerstMob 

 10 maart 2019 – Interregionale wedstrijden 

 30 of 31 maart 2019 – Voorronde Nieuwegein 

 7 en 8 april 2019 - Dansfestival Schipluiden 

 29 juni 2019 - Theatershow 

 
Opzeggingen 
 
Wil je vanaf 1 januari a.s. niet meer komen 
dansen denk er dan aan dat de opzegging vóór 1 
december a.s. bij onze ledenadministratie binnen 
moet zijn. 
 

ledenadministratie@friends4dance.nl 
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