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Corona virus en Basalt revalidatie 

 

Wellicht hebben jullie het allemaal al in de 

krant kunnen lezen maar onze mooie 

danslocatie is momenteel omgetoverd tot een 

speciale Coronahuisartsenpost. 

 

 
 

Afgelopen weekend heeft de voorzitter nog 

snel even wat spullen zoals de laptop en de 

laatste kampinschrijvingen weg kunnen halen.  

 

Het was een zeer indrukwekkende gebeurtenis 

om te zien hoe het in een land zoals Nederland 

dat snel opgetuigd kan worden. 

 

Beide sportzalen zijn in een aantal dagen 

geheel omgebouwd.  

 

 

Hier is met man en macht aan gewerkt om 

deze post klaar te krijgen.  

 

Complimenten aan iedereen die daaraan heeft 

meegewerkt,  want goede en veilige zorg voor 

patiënten die mogelijk besmet zijn met het 

Coronavirus is heel belangrijk.  
 
 

Mededelingen rondom Corona en de 

Dansverenigingen 

Naar aanleiding van alle persconferenties van 

de laatste tijd heeft het bestuur ook 

maatregelen moeten nemen.  

Deels hebben we dit al gecommuniceerd via 

een mailtje maar hier toch nog alles even op 

een rijtje: 

De lessen 

Onze lessen gaan over naar online c.q. 

digitale lessen;  

• Houdt dus Facebook en Instagram even 

goed in de gaten, daar staan regelmatig 

berichten 

• Op You Tube staat een Dancin’ Delft 

Kanaal waar je je gratis op kunt abonneren 

en onze lessen kunt volgen. 

(https://www..youtube.com/channel/UCmy

EgZSB50ueV4T9JBfKloA) 

Het gehele team van onze vereniging is druk 

bezig om dansen te maken, op te nemen en 

deze de plaatsen op You Tube. Zij zullen 

zorgen dat jullie het dansen zeker niet gaan 

verleren. 

https://www.youtube.com/channel/UCmyEgZSB50ueV4T9JBfKloA
https://www.youtube.com/channel/UCmyEgZSB50ueV4T9JBfKloA
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Busonkosten (t.b.v. Selectieleden) 

Voor de leerlingen van de selectie B 20 plus, B 

t/m 16, C 20 plus en C t/m 16 zal 50% van de 

bus onkosten worden geretourneerd. De 

penningmeester heeft dit inmiddels geregeld  

en betaald. 

Dansfestival 

Hoe spijtig het ook is voor alle ruim 1.200 

dansers is het dansfestival nu ook definitief 

van de baan!  

Het is heel teleurstellend zeker omdat zoveel 

dansers er aan gewerkt hebben om eindelijk 

een keertje te mogen optreden.  

Dit alles zal even voor een jaartje de koelkast 

in gaan.  

Wel willen wij, de festivalcommissie, iedereen 

bedanken voor de toezeggingen om te komen 

helpen bij dit festival. We hopen dat jullie ons 

volgend jaar (tijdens ons jubileum jaar) weer 

willen helpen om er een extra mooi feestje van 

maken 

 

 

 

Theatershow  

De flyer van de aankomende Show lag al 

klaar om opgehangen te worden maar nu zegt 

de onderstaande flyer denken we wel genoeg!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren zoveel gave, stoere en leuke ideeën 

van deze show. Maar….. Niet getreurd we 

gaan deze show gewoon even 1 jaartje 

verzetten.  

We hebben al een optie bij het theater in 

Rijswijk voor het laatste weekend van juni in 

2021 
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Kamp 

Tja en nu het kamp wat we wilde gaan houden 

in september 2020. 

We hebben zitten wikken en wegen maar 

omdat we dit kamp gaan houden in Belgie is,  

in overleg met de kampcommissie, besloten 

om ook dit kamp met een jaartje op te 

schuiven. 

Het nieuwe DD kamp zal nu plaatsvinden in 

het weekend van 10, 11 en 12 september 2021. 

Op deze wijze kunnen we de communicatie en 

de voorbereidingen van dit kamp veel beter 

regelen en zorgen dat het dan ook een TOP 

kamp gaat worden. 

 

 

 

Contributie 

Met betrekking tot de contributie hebben we 

afgesproken dat we tijdens deze periode 50% 

zullen incasseren zodat we ons train(st)ers 

team financieel kunnen blijven ondersteunen; 

Wij hopen, als bestuur en team, natuurlijk dat 

alle leden onze mooie vereniging trouw zullen 

blijven en het lidmaatschap niet gaan 

opzeggen. 

 

Mochten er financiële problemen ontstaan! 

Neem dan even contact op met onze penning-

meester (penningmeester@friends4dance.nl).  

Er kan dan gezamenlijk naar een oplossing 

gezocht worden. 

Laten we DD sprankelend houden in deze 

bare tijd….. 

Opzeggingen 

Wil je vanaf 1 juli a.s. toch niet meer komen 
dansen, wat wij natuurlijk niet hopen,  denk er 
dan aan dat de opzegging vóór 1 juni a.s. bij onze 
ledenadministratie binnen moet zijn. 
 

ledenadministratie@friends4dance.nl 
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