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Besluiten uit Algemene 
Ledenvergadering  

 
Woensdag 12 februari j.l. hebben we de ALV 
gehouden in de Sportkantine van Basalt 
(voorheen Sophie Revalidatie) 

 
Tijdens deze bijeenkomst zijn de 
volgende financiële besluiten 
genomen: 
 

Contributieverhoging 

Met ingang van 1 maart 2019 zal de contributie 
als volgt verhoogd worden: 
 

 Junior leden  ( t/m 17 jaar) 
van € 145,00 naar € 155,00 per jaar 

 Senior  leden (18 jaar en ouder)  
van € 165,00 naar € 175,00 per jaar 

 
Kledingpakket 
 
Het verplichte kledingpakket komt met ingang 
van 1 maart 2019 te vervallen.  
 
Hiervoor in de plaats zullen we jaarlijks een 
bedrag van € 15,00 per lid in rekening gaan 
brengen voor de evenementen kleding.  
De leden hoeven dus vanaf nu het kledingpakket 
van € 70,00 niet meer aan te schaffen. 
 
Wat is uitgesloten van de evenementen kleding: 
Sokken, panty, legging, haaraccessoires  en 
schoentjes 
 
Tevens zal geprobeerd worden om van het 
evenementen kleding wat extra evenementen te 
organiseren. Het train(st)ersteam zal zich 
hierover buigen.  

Deze jaarlijkse bijdragen voor de evenementen-
kleding zal in de maand maart worden 
geïncasseerd. 
 

Kledingverkoop 
 
Met ingang van heden zal dus ook de 
kledingverkoop van de baan zijn. 
 
We zullen nog verder communiceren hoe we dit 
gaan organiseren met betrekking tot de verkoop 
van de schoentjes. 
 

 
 

Informatie bord bij Basalt 
Revalidatie 
 

 
 
Houden jullie ook het informatiebord in de 
gaten? 
 
Op dit bord zullen we alle informatie over de 
CLUB ophangen zodat iedereen zich goed op de 
hoogte kan houden.  
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Vesten van de vereniging  
 
Wil jij ook nog z’n mooi verenigingsvest voor een 
bedrag van maar € 27,50.  Ga dan naar Borduur-
service Delft op de Lagosweg 35 te Delft  
 
Show 
 
Het afgelopen seizoen hebben we afgesloten 
met een mooie theatershow. Ook voor 2019 
staat deze op de planning.  
 
De show staat op de planning en wel op 
Zaterdag 29 juni 2019 met als thema Thow Back 
80’s / 90’s. 
 
Zet het dus maar alvast in je agenda. 
 

 
 

 

Rommel in Sportkantine 
 
Als vereniging  willen we graag de sportkantine 
blijven gebruiken maar we zien ook dat iedereen 
zijn/haar rommel daar lekker achterlaat. 
 
De trainster dienen dit na hun lessen weer op te 
ruimen. We kunnen u melden dat zij daar na een 
aantal uren van lesgeven niet altijd even veel zin 
in hebben . 

 
Daarom willen wij u vragen om hen even te 
helpen om: 

 zelf de stoelen weer terug op de juiste plek te 
zetten; 

 als je ergens mee knoeit, maak het dan ook 
even schoon.  
  

Een schone sportkantine is voor iedereen 
ontzettend fijn!! 

 

Dansfestival 
 
Ook dit dansjaar gaan we een dansfestival 
organiseren en wel het eerste  weekend van april, 
t.w. 6 en 7 april 2019. 
 
Het dansfestival zal net als voorgaande jaren 
gehouden worden in  de PostKogeko sporthal in 
Schipluiden. In de aankomende periode zullen we 
verdere informatie verstrekken over b.v. de 
kaartverkoop e.d. 

 

Afmeldingen 
 
Kan je een keertje niet naar de les dat is zeker 
geen probleem maar meldt dit even bij de 
trainster en niet bij het secretariaat. Op deze 
wijze kunnen trainsters beter hun lessen 
voorbereiden en staan zij niet voor verrassingen. 
Mocht je haar mailadres niet hebben? Het is voor 
iedereen nl. hetzelfde  t.w. naam 
trainster@friends4dance.nl (b.v. 
lenny@friends4dance.nl  / 
Danielle@friends4dance.nl )) 

mailto:trainster@friends4dance.nl
mailto:lenny@friends4dance.nl
mailto:Danielle@friends4dance.nl
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Vakanties tijdens het dansseizoen! 

 

Vakantieperiode Van Tot en met 

Voorjaarsvakantie 23-02-2019 03-03-2019 

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

Meivakantie 27-04-2019 05-05-2019 

Hemelvaartsdag 30-05-2019 
 

Pinksteren 10-06-2019  

Zomervakantie 07-07-2019 01-09-2019 

 
  

Dansschoenen zijn geen 
buitenschoenen 
 
Via Basalt Revalidatie hebben wij vernomen dat 
er veel leden met hun dansschoenen aan naar 
de zaal komen. Dit is niet de bedoeling want op 
deze manier neem je het straatvuil mee naar 
binnen en je dansschoenen zijn er niet voor 
geschikt. Wij willen jullie dan ook dringend 
verzoeken om niet met je dansschoenen op de 
straat te lopen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kalender  
 
 31 maart 2019 – Wedstrijd Nieuwegein 

 6 en 7 april 2019 – Dansfestival Schipluiden 

 13/14 april – NK – D-categorie Waalwijk 

 12 juni 2019 - Generale repetitie Show 

 22 juni 2019 - NK Jazzdans 

 29 juni 2019 - Theatershow 

 7 juli 2019 - Start zomervakantie 

 01 september 2019  - Start nieuw dansseizoen 


