
Nieuwsbrief nr. 16 van Stichting Friends 4 Dance  – 11 maart 2020 
 
 

 
Copyrights 2010  - Dancin’ Delft 

 
Copyrights 2015  - Friends 4 Dance 

 

Corona virus 

 
Binnenkort starten een aantal leuke evenementen 
binnen de vereniging. 
 
Ook wij als bestuur krijgen vragen rondom het 
Corona virus.  
 
Daarom houden wij de berichtgeving van het 
RIVM ook goed in de gaten. Maar tot op de dag 
van vandaag hoeven we nog geen evenement af 
te lasten. Er is ook geen advies om landelijke 
evenementen de cancelen en daarom gaan wij dus 
ook gewoon lekker verder met de geplande 
evenementen 
 
Mocht het RIVM/de gemeente/de GGD toch een 
negatief advies voor de organisatie van 
evenementen of de lessen uitbrengen, dan zullen 
wij dit dus ook zeker opvolgen en zullen wij 
iedereen hier zo snel mogelijk van op de hoogte 
brengen. 
 
Enkele zaken die wel in acht dienen te worden 
genomen:  

• Was je handen regelmatig 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes 
• Knuffel niet met elkaar 

Ben je in de afgelopen 2 weken in een risico 
gebied geweest EN heb je ziekteverschijnselen 
(dus niet één van beide, maar alleen deze 
combinatie SAMEN)? Dan raden wij je af om naar 
de lessen of evenement te komen.  
 
Mochten er nog vragen zijn, laat het dan gerust 
weten. 

 

Het evenementen seizoen is van start 

Zoals elk jaar gaan we starten met een periode 
binnen de vereniging met veel evenementen. 

Wat staat er allemaal op stapel: 

Winkelcentrum in den Hoven 

21 maart hebben we optredens door diverse 
groepen in het winkelcentrum de Hoven in Delft. 
Via de train(st)ers zal bekend gemaakt worden 
welk groepen hieraan deelnemen. 
 
Twijfel je, vraag het dan even na! 
 

Dansfestival te Schipluiden 
Over drie weken, het weekend van 4 en 5 april 
a.s., is het weer zover. We gaan weer ons 
jaarlijkse dansfestival organiseren in de 
Postkogekohal in Schipluiden. 
 
De brieven zijn vanaf vandaag uitgedeeld in de 
lessen zodat iedereen weet in welke show je gaat 
deelnemen. 
 
De entreeprijs voor dit festival hebben we 
gelukkig gelijk kunnen houden met voorgaande 
jaren en is voor iedere bezoeker € 5,00. Bij de 
deur kan weer gepind worden. Echter onder een 
pinbedrag van € 5,00 moeten we € 0,25 extra 
kosten berekenen. 
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Vrijwilligers gevraagd! 

Voor het voorgaande evenement hebben we al 
heel wat vrijwilligers, maar natuurlijk komen we er 
altijd wat te kort. 
 
Wie o Wie wil ons in dit 
weekend komen helpen. 
We hebben nog leuke 
plekken voor je 
beschikbaar, zoals de 
catering. 
 
Mocht je willen helpen mail dan even naar: 
voorzitter@friends4dance.nl 
 
 

Durf te vragen: EHBO’ers opgelet 
 
Voor het festival kunnen we natuurlijk 
gediplomeerde EHBO’ers inhuren. Geen probleem 
maar voor die kosten kunnen we ook leuke andere 
dingen doen in de club. 
 
WIE of WIE met een geldig EHBO Diploma zou ons 
in het weekend (of gehele weekend) kunnen 
bijstaan op de EHBO afdeling. We zijn nl. op zoek 
naar 2 EHBO’ers per show. 
 
Mocht je willen helpen mail dan even naar: 
voorzitter@friends4dance.nl 
 

Waterpunten bij Basalt 

We zien regelmatig dat er leden zijn die uit de 
mobiele waterpunten hun flesjes vullen. 
Ik wil jullie allemaal verzoeken om je flesjes te 
vullen via de kraan in de Sportkantine. 
De mobiele waterpunten zijn bestemd voor de 
patiënten van Basalt en ja….. dat zijn wij niet. 
 
 

Verbouwing bij Basalt 

  

 

 

 

Volgende week (16 tot en met 20 maart) zal er bij 
Basalt stevig gewerkt worden bij / in de 
kleedkamers en de doucheruimte. 

Gelukkig kunnen onze lessen (met uitzondering 
van de woensdag lessen tussen 13:30 – 16:30 
uur) doorgaan. 

Wel moeten we jullie melden dat je even anders 
naar de zaal moet lopen, nl. via de Sportkantine. 

Er zullen binnen Basalt duidelijke pijlen hangen 
zodat je weet hoe je het beste kunt lopen. 

Woensdaglessen tussen 13:30 – 16:30 uur 

In verband met deze verbouwing is er op  
Woensdag 18 maart 2020 de sportzaal niet 
beschikbaar vóór 16:30 uur 

Maar..... 

Daniëlle en Charmaine vinden dat alles behalve 
leuk dus hebben zij bedacht om alle leerlingen 
van de lessen tussen 13:30 - 16:30  uur uit te 
nodigen om tijdens de les van 16:30 - 17:30 uur 
mee te komen dansen.  

Zij gaan er dan een leuke dansles van maken!! 

Komen jullie dan ook meedoen?  

mailto:voorzitter@friends4dance.nl
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KAMP 

Ja ja, ge gaat het misschien niet geloven maar DD 
gaat op kamp. Sterker nog we gaan naar een 
kamplocatie zelfs buiten de landsgrenzen. 

 
Wie wil daar nou niet aan deelnemen? 
 
De brieven zijn inmiddels als meegegeven aan de 
leden en de kampcommissie ziet nu al de 
aanmeldingen binnen komen.  
 
DUS ….. wees er op tijd bij om je aan te melden! 
 
Zij geven in iedere geval aan dat het SUPER VET 
zal worden. 
 

Spelen bij Basalt 

Weten jullie het nog, het is niet de bedoeling dat 
wij als verenigingsleden spelen in de gang van 
Basalt. Wij hebben een mooie Sportkantine en die 
dienen we hiervoor ook te gebruiken. 
 

Theatershow 
De showcommissie is al druk bezig met de 
voorbereidingen van de theatershow van 27 juni 
a.s.. we gaan dit jaar, net als vorig jaar, weer 2 
geweldige shows neerzetten met alle leden van de 
club. 
De kaartverkoop voor deze wervende shows zal 
plaatsvinden in de week van 18 t/m22 mei a.s.  
 
De exacte planning van tijden en dagen zullen we 
in mei nog bekend maken. 

 
Wedstrijdgroepen 
 
Het wedstrijdseizoen voor de selectiegroepen is 
inmiddels begonnen en we hebben al mooi 
resultaten binnen. 

 
Tijdens de oefenvoorronde zijn 2 groepen met 
een beker naar huis gegaan, terwijl de ander 3 
ontzettende mooie punten hebben gekregen van 
de jury. 4 Van deze groepen kunnen nu de 
puntjes op de I gaan zetten voor hun officiële 
voorronde.  

 
D t/m 13 
Onze aanstormende talentjes (D t/m 13 jaar) 
hebben de voorronde al gehad en zij hebben daar 
een mooie 3de plek behaald. 
 
Er is in het land al een andere voorronde geweest 
en onze kanjers staan nu landelijk op  een mooie 
3de plek. Nu maar hopen dat zij naar hun NK 
mogen gaan. We gaan met z’n alle duimen. 
 

Vakantie voor het lopende 
dansseizoen! 

 

Vakantieperiode Van Tot en met 

Paas weekend  10-04-2020  13-04-20120 

 Meivakantie  25-04-2020  06-05-2020 

Hemelvaartsdag  21-05-2020  22-05-2020 

2de Pinksterdag  01-06-2018   

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

Zomervakantie 11-07-2020 01-09-2020 

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

ledenadministratie@friends4dance.nl 
 

mailto:ledenadministratie@friends4dance.nl

