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Dank je wel! 

Wat een hectisch jaar hebben we achter onze 

rug, van lekker in de zaal starten naar buiten – 

van buiten naar Zoom – van Zoom weer naar 

buiten en als aller laatste mochten we gelukkig 

weer naar de zaal toe.  

Wat een opluchting was dat zeg en wat zijn 

wij blij dat dit alles een beetje achter de rug is. 

We hebben het, als vereniging, gelukkig 

mogen overleven mede door alle lieve 

dansleden en hun ouders/verzorgers die ons in 

de afgelopen periode ontzettend gesteund 

hebben.  

Verder willen ook Full Speed en onze 

sponsoren Rust Food B.V. en Radek light & 

Sound productions bedanken voor hun 

bijdragen in deze periode.  

Zonder jullie hadden wij dit niet kunnen doen.  

Dus namens het bestuur en ons team 

ONTZETTEND BEDANKT 

Bijna vakantie 

 
Nog even en dat in het 

zover dan gaan we op 

vakantie. 

 

Namens het bestuur en het volledige DD team 

wensen wij iedereen een fijne vakantie toe. 

Geniet van elkaar en van deze mooie tijd. 

 

 

We zullen geen lesgeven van: 

10 juli tot 29 augustus 2021 

 

De lessen starten weer op maandag 30 

augustus 2021. 

 Nieuwe seizoen 

We starten met het 

nieuwe seizoen op 

maandag 30 augustus. 

Het team gaat dan weer 

vol goede moed en 

energie aan de slag met 

het nieuwe seizoen. 

In een van de komende weken zullen alle 

dansers een brief mee krijgen waarin vermeld 

staat in welke groep men is ingedeeld. We 

hebben nl. wat geschoven met de lesuren en 

de train(st)ers 

 Club winkel  

Wat is er nu leuker dan sparen voor jezelf én 

de club, zonder dat het jou iets extra’s kost? 

Wij zijn als verenigingen aangesloten bij 

Onzeclubwinkel. 

www.onzeclubwinkel.nl laat onze leden via 

jullie internetaankopen voor jezelf en de club 

een extraatje verdienen. Hierdoor kunnen we 

de vereniging financieel een steuntje in de rug 

geven. Inmiddels zijn ruim 650 verenigingen 

aangesloten bij Onzeclubwinkel, samen met 

hun duizenden leden! En daar zijn wij er nu 

dus één van! 

http://www.onzeclubwinkel.nl/
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Bij Onzeclubwinkel shop je bij vele bekende, 

(bijvoorbeeld Bol.com, Zalando, HEMA en 

Booking) en minder bekende webshops. Van 

iedere aankoop krijg jij een percentage geld 

terug én gaat er een deel naar onze club. 

Meld je snel aan via www.onzeclubwinkel.nl. 

Meedoen is gratis en het verplicht je tot niets. 

Neem voor meer informatie contact op met de 

clubcoördinator:penningmeester@friends4dan

ce.nl 

Samen sparen, voor jezelf én je club! 

 

Fysiotherapeut binnen de vereniging 

 
We zijn nog steeds blij als bestuur om te 

kunnen melden dat de vereniging een eigen 

fysiotherapeut heeft waar onze leden bij 

terecht kunnen als ze een blessure hebben 

opgelopen tijdens het dansen. 

 

Christian gaat zelfs een inloopspreekuur 

houden voor onze leden. 

 

Praktische informatie / gratis inloop uur 

Iedereen die lid is van Dancin’ Delft mag 

vrijblijvend gebruik maken van het gratis 

inloopuurtje bij mij op de praktijk 

(Bieslandsepad 12).  

 

Dit gratis inloopuurtje is elke vrijdag van 

16:30 uur tot 17:30 uur. Meld je van te voren 

aan via whatsapp of bel op 0614117180 zodat 

ik een planning kan maken en iedereen in dat 

uur de aandacht kan geven die iedereen 

verdient. Ook telefonisch advies is mogelijk.   

Als er verdere behandeling nodig is maken we 

een vervolg afspraak en gaan we er samen 

mee aan de slag! Tot snel! 

 

Christian van Dam  

www.christianvandamfysiotherapie.nl/Resulta

ten 
 

Opzeggingen 

De opzegtermijn is inmiddels verstreken maar 

mocht je willen opzeggen dan is de eerst 

komende mogelijkheid weer 1 januari 2022. 

Wil je vanaf 1 januari  2022 a.s. niet meer 

komen dansen, wat wij natuurlijk niet hopen,  

denk er dan aan dat de opzegging vóór 1 

december a.s. bij onze ledenadministratie 

binnen moet zijn.  

ledenadministratie@friends4dance.nl 

 

Contributieverhoging 

 
Met ingang van 1 juli a.s. zijn wij helaas 

genoodzaakt om de contributie met € 2,50 per 

kwartaal te verhogen. De jaarcontributie ziet 

er dan als volgt uit: 

 
  1 uur 2 uur 

Jeugdleden t/m 17 jaar € 165,00  € 330,00  

Senioren 18 jaar en ouder   € 185,00 € 370,00 

 

http://www.onzeclubwinkel.nl/
mailto:penningmeester@friends4dance.nl
mailto:penningmeester@friends4dance.nl
http://www.christianvandamfysiotherapie.nl/Resultaten
http://www.christianvandamfysiotherapie.nl/Resultaten
mailto:ledenadministratie@friends4dance.nl
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Bij het volgen van meerdere lessen kun je uit 

het bovenstaande overzicht bepalen wat dan 

jouw contributie is.  

Evenementenkleding  

Jaarlijks betalen de leden een bedrag van  

€15,00 per lid voor de evenementen kleding 

voor het dansfestival en Show.  Dit jaar 

hebben we dit bedrag NIET geïncasseerd 

omdat we geen evenementen e.d. hebben 

gehad. Van de penningmeester hebben we 

vernomen dat dit bedrag niet verhoogd hoeft te 

worden. 

 

Locatie Basalt 

Van Basalt hebben we vernomen dat zij 

voornemens zijn om een nieuw pand te 

bouwen. De plannen zullen nu geheel worden 

uitgedacht en gelukkig hebben we te horen 

gekregen dat wij dan mee mogen verhuizen. 

 

 
 

Wanneer de verhuizing is?  

Nou dat duurt nog wel een jaartje of 4 à 5. 
 

 

Locatie Voorhof 
 

Momenteel hebben we 

een extra leslocatie erbij 

gekregen. We dansen op 

de dinsdag nog 2 uur 

met de C selectie in het 

buurthuis Voorhof II. 

Super leuk dat we deze 

kans kregen en wensen onze leden daar veel 

plezier in de spiegelzaal.  
 

Ledenwerf Actie 
Met ingang van september gaan we een leuke 

leden werf actie doen. Deze is voor onze 

leden zeker een hele interessante. Hou dus 

goed in de aankomende weken je mailbox in 

de gaten. 

 

Club vesten 
Helaas is onze leverancier van de vesten 

gestopt en zijn wij nu druk bezig met het 

vinden van een leuk ander bedrijf die dit voor 

ons kan doen. 

Zodra we meer informatie hebben horen jullie 

dit zeker 

 

Vakantie planning seizoen 2021/2022 
In het nieuwe dansseizoen vallen voor de 

vereniging de volgende vakantieplanningen 
 

Herfstvakantie  16 - 10 t/m 24 - 10 -‘21 

Kerstvakantie 25 - 12 t/m 09 - 01 -‘22 

Voorjaarsvakantie  26 - 02 t/m 06 - 03 -‘22 

Meivakantie  30 - 04 t/m 08 - 05 -‘22 

Zomervakantie   09 - 07 t/m 28 - 08 -‘22 

 


