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Algemene Ledenvergadering 
 
Woensdag 10 februari is de ALV geweest.  In 
verhouding met ander jaren hadden we een 
grote opkomst. 
 
In deze nieuwsbrief zullen we de uitkomsten 
melden. 

 

Bestuurssamenstelling 
 
De bestuurssamenstelling, zoals voorgesteld in 
de ALV is aangenomen en het bestuur ziet er nu 
als volgt uit: 
 

 Lidia Breedveld  - Voorzitter . 

 Paul Witberg – Vice-Voorzitter 

 John Breedveld – Penningmeester 

 Hans Blom – Website en materialen 

 Patricia van der Roest – Secretaris  
 

De mailadressen kunt u vinden op de website. 
 
Contributieverhoging 
 
Met ingang van 1 januari 2016 is de  contributie 
verhoogd. Het voorstel van het bestuur is 
aangenomen. 
 

Jaarcontributie Per 1 januari 2016 

Junioren € 145,00 

Senioren € 165,00 

  

2e-uur selectieles € 120,00 

 
 

Bondscontributie 
 
Tijdens de ALV is duidelijk naar voren gekomen 
dat de trainsters en de leden lid willen blijven van 
de KNGU omdat er tijdens de wedstrijden nu echt 
concurrentie is. Dit is er helaas nog niet bij de 
andere wedstrijden. 
 
De verhoging van de bondscontributie is hierdoor 
ook  aangenomen en zal met ingang van 1 januari 
2016 het volgende zijn 
 

 
 
 

 
 
 
 
Bus onkosten Wedstrijden 
 
Ook het onderwerp busvervoer is aan de orde 
geweest. De vergadering heeft ingestemd om de 
kosten per wedstrijd te verhogen van € 7,50 naar 
€ 10,00. 
 
De kosten zal met ingang van dit jaar niet meer in 
de bussen worden opgehaald maar door de 
penningmeester geïncasseerd / gefactureerd 
worden.  Deze incasso zal rond half maart 
plaatsvinden. 
 
Kascommissie lid 
 
Net na de vergadering  heeft Astrid Thoen  zich 
gemeld als kascommissie lid.  
 
Super natuurlijk maar het is handig om een 
reserve kandidaat te hebben.  

Jaarcontributie Per 1 januari 2016 

KNGU € 30,00 
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Wie o Wie zou de reserve kandidaat willen zijn?  
Mocht je daar interesse in hebben meldt dit dan 
aan info@friends4dance.nl 
 

Ideeënbus 
 
Mochten er ideeën bij onze leden zijn om onze 
mooie club nog verder te promoten laat het ons 
a.j. b. weten. Dit kan natuurlijk altijd via de 
email:  info@friend4dance.nl 
 
Ook klachten of commentaar zijn natuurlijk 
welkom. Alleen als we die weten kunnen we 
naar oplossingen zoeken.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dansworkshops in de vakantie 
 
Net als het afgelopen jaar, willen Dancin' Delft 
en Dansvereniging Delft dansworkshops gaan 
verzorgen voor deelnemers vanaf 12 jaar 
 
Dit is net als de dansmarathon een sponsering 
voor de vereniging. 
 
De workshops zijn niet alleen bedoeld voor 
leden van Dancin' Delft en Dansvereniging Delft. 
Iedereen vanaf 12 jaar, die wil dansen mag met 
deze workshops meedoen. 
 
De workshops zullen gegeven  worden door 
mensen van buiten de vereniging in de stijlen, 
Dancehall, Hip Hop, Modern en Samba. 
 

Wanneer? 
 

Woensdag 24 februari 2016 (in de vakantie) 
van 15.00 tot 19.00 uur 

in het Sophia Revalidatiecentrum! 

 
De kosten zijn € 5,- per workshop.  
 
Doe je 4 workshops, dan hoef je er maar 3 te 
betalen. Graag wel van tevoren aanmelden 
via jaimy@dancin-delft.nl  
 
Deelname aan deze workshops dient contant aan 
de zaal betaald te worden. 
 

Helpende handen Dansfestival 
 
Ook komend jaar, t.w. het weekend van 2 en 3 
april 2016 organiseren we weer een dansfestival  
 
Momenteel hebben we alle aanmeldingen binnen 
en kunnen we weer 3 leuke shows gaan geven. 
Zelfs uit Duitsland heeft zich een team 
aangemeld. 
 
Natuurlijk hebben we daar weer vrijwilligers voor 
nodig.  Dit kunnen we niet vaak genoeg 
benadrukken want zonder vrijwilligers kunnen we 
dit echt niet doen. De organisatoren zijn druk 
bezig om iedereen die zich aangemeld heeft in te 
delen. Maar ….. we zoeken nog enkele 
vrijwilligers die graag onze cateringploeg wil 
komen versterken. 
 
Dus mocht je nog niet benaderd zijn door een van 
onze organisatoren en je wilt graag in onze 
catering helpen op  1 van de dagen (of allebei) 
meldt dit dan nog even via de mail:  
info@friends4dance.nl.  
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Scooters parkeren bij Sophia 
 
De laatste tijd zien we dat er regelmatig scooters 
en fietsen staan bij de ingang van Sophia 
ondanks dat er een bordje hangt dat dit niet de 
bedoeling is. 

Namens Sophia willen we alle scooterrijders 
vragen om hun scooter gewoon te parkeren in of 
bij de fietsenstalling 

 

Kleding 

 

Let op: de wedstrijden, het dansfestival en de 

show komen sneller dan je verwacht. Dit zijn 
data waarop ieder lid geacht wordt de kleding en 
schoenen te hebben die voor de verenigingen als 
basis gelden. Zonder deze kleding mogen de 
leden niet deel nemen aan de dans activiteiten. 
 
Dus denk er aan dat de kleding verkoop is altijd 
op de laatste woensdag van de maand. 
Hou rekening met bestel en lever tijden. 
 
In verband met de aankomende vakantie is de 
kleding verkoop voor de maand februari op: 
 

woensdag  17 februari a.s. 
 

 
 
 
 
 

Vesten van de vereniging  
 
Wil jij ook nog z’n mooi verenigingsvest voor een 
bedrag van maar € 25,=  Ga dan naar Borduur-
service op de Sadatweg 35 te Delft. 
 

 

 
 
Dansschoenen zijn geen buitenschoenen 
 
Via Sophia Revalidatie hebben wij vernomen dat 
er veel leden met hun dansschoenen aan naar de 
zaal komen. Dit is zeker 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 straatstenen te 
lopen. 
 

De kalender  
 
 22 februari t/m 26 februari 2016 vakantie 

 25 februari incasso datum contributie 

 24 februari  2016 Dansworkshops bij Sophia 
Revalidatie 

 2 en 3 april 2016 Dansfestival 

 15 juni generale repetitie Show 

 25 juni 2016 NK Jazzdans 

 2 juli 2016 Theatershow 
 

 
 


