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Nederlandse Kampioenschappen 
 

 
 

Ahoy       Here we Come 
 
Het verlossende woord is gesproken door de 
KNGU. We gaan dit jaar op 25 juni a.s. met 3 
groepen naar het NK. 
 
De B 20 plus, B t/m 19 jaar en de C t/m 16 jaar 
zullen dit jaar het feestje gaan vieren in de Ahoy 
en de kersen op de taart gaan halen voor hun 
dans. 
 
Meiden en jongen ontzettend gaaf en ga er van 
genieten!!! 
 
Mocht je kaarten willen kopen voor dit event?  

 
Dan kan je via onze website de link vinden voor 
het bestellen van kortingskaarten. 
 

Show kaarten 65plus 
 
Dit jaar voor het eerst kunnen we geen gratis 
kaarten voor ouderen (65 plus) weggeven bij de 
kaartverkoop. Deze gratis kaarten zijn, zoals we 
hebben afgesproken met de subsidieverstrekkers, 
alleen voor toepassing voor : 
 

 ouderen via verzorgingshuizen;  

 de kinderen van de Stichting Vergeten Kind;  

 Kinderen die geplaatst zijn via Jeugdformaat; 

 En de medemens met een beperking. 
 
Voor deze doelgroepen kunnen kaarten via de 
email worden aangevraagd bij: 
 

voorzitter@friends4dance.nl 
 
Dit houdt dus in dat er bij de onderstaande 
kaartverkoop geen gratis kaarten meer verstrekt 
zullen worden. 
 

 
 
 
 
 
Kaartverkoop Show 

 

De kaartverkoop ziet er voor dit jaar als volgt 

uit: 

 

Kaartverkoop – Prijs per kaart € 15,00 

 Dag Datum Tijden 

Dinsdag 17 mei 16:30 - 19:00 uur 

Woensdag 18 mei 13:30 - 21:00 uur 

Donderdag 19 mei 16:30 - 19:00 uur 

Vrijdag 20 mei 17:00 - 20:00 uur 

Let op:  Bij de verkoop van de kaarten  
geldt : Op = OP 

€ 15,00  
per kaart 
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De kaarten kunnen op de bovengemelde dagen 

en tijden in Sophia Revalidatie (sportkantine) 

gekocht worden uitsluitend tegen contante 

betaling.   

 

In verband met veiligheidsredenen zullen we 

geen kaarten verkopen in de Griegstraat.  

 

Bestellingen via de mail zijn niet mogelijk. 

 
Generale repetitie 
 
Iedereen is inmiddels druk bezig met de dansen 
van de Theatershow van 2 juli. 
Op woensdag 15 juni zullen we weer de generale 
repetitie houden. Zet deze datum alvast in je 
agenda. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Indeling volgend seizoen 
 
Momenteel zijn alle trainsters bezig met de 
indeling van de leerlingen voor het komende 
dansseizoen. Dit jaar zullen we dus geen brieven 
meer verzenden maar zullen we communiceren 
in de lessen en mogelijk ook nog via een mailtje  
in welke les de leden volgend jaar dansen.  
 
Mocht je mail dus nog niet goed bekend zijn bij 
ons, meldt dit dan! 
 
Binnen de selectiegroepen zal dit worden 
gemeld in de lessen omdat we daar al mee bezig 
zijn door middel van een proef. 

Stoppen bij de vereniging of met lessen. 
 
Denk erom  indien je volgend seizoen geen lid 
meer wil zijn van onze vereniging of je wil 
overstappen naar een andere les dan dient dit 
voor 1 juni 2016 gemeld te worden bij de 
ledenadministratie  
(ledenadministratie@friends4dance.nl) 
 

Laatste verkoopdag Kleding 

 

Let op: de show komt sneller dan je verwacht. 

Dit is een datum 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. 
 
In verband met de naderende show is er dit jaar 
nog maar 1 verkoopdag nl.  
 

woensdag  25 mei a.s. 
 

Fotograaf gezocht!! 
 
Voor onze theatervoorstelling op 2 juli a.s. zijn wij 
nog op zoek naar één fotograaf. Momenteel 
hebben wij 2 fotograven maar we zijn nog op 
zoek naar een derde.  
 
Wie o Wie vindt het leuk om voor de vereniging 
foto’s tijdens de show te komen maken. Mocht je 
dat willen mail dan naar: 
voorzitter@friends4dance.nl 
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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  
 
 2 mei/m 16 mei  2016 vakantie 

 15 juni generale repetitie Show 

 25 juni 2016 NK Jazzdans 

 2 juli 2016 Theatershow 

 11 juli 2016 start zomervakantie 
 

 
 
 
 
 
 


