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DD gaat Digitaal 

Nieuwe administratief systeem 

Binnen de vereniging zijn we druk bezig met 

het implementeren van een nieuw 

administratief systeem. Reden hiervoor is het 

elimineren van de administratieve last bij 

bestuursleden en train(st)ers, onze 

vrijwilligers.  

Als vereniging willen we graag zo veel 

mogelijk digitaal gaan werken. 

Zoals iedereen wellicht al gezien heeft, heeft 

de penningmeester alle leden uitgenodigd om 

lid te worden van onze APP. 

Via deze APP kan je: 

• Als lid je eigen gegevens aanpassen zodat 

altijd de juiste gegevens bij ons bekend 

zijn; 

• Een leuke foto plaatsen; 

• Als lid jezelf afmelden voor een les; 

• De agenda inzien van onze activiteiten; 

• Op termijn wat foto’s bekijken; 

• Op de hoogte blijven van het clubnieuws 

• Onze social Media bekijken. 

 Al met al een mooie toevoeging voor onze 

dansers of de ouders/verzorgers van onze 

dansers. 

Mocht je hem nog niet geactiveerd hebben, 

zouden wij zeggen GEWOON DOEN!! 

  

Ledenwerf Actie 
 

Met ingang van september zijn we gestart met 

een ledenwerfactie. Inmiddels hebben al 

diverse leden nieuwe leden aangebracht.en 

gaat bijna de eerste bestelling van de hoody’s 

de deur uit. 

Wil jij nog iemand meenemen naar de les en 

deze persoon wordt lid. Geeft dat dan door 

aan de train(st)er zodat jij ook zo’n leuke 

hoody kan scoren. 

 

Locatie Basalt 

Helaas gaat het niet altijd 

even goed in onze locatie 

Basalt. Voordat we overlast gaan bezorgen 

binnen het centrum heeft het bestuur, hoe 

vervelend dat ook is, wat huisregeltjes moeten 

instellen.  

 

Wat huisregeltjes op een rijtje 

- In de gangen wordt niet gerend of 

geschreeuwd; 

- In de kantine kunt u plaats nemen; 

- Zorg ervoor dat alles weer netjes terug 

gezet en schoon achter gelaten wordt; 

- Het is zeker toegestaan om je in de 

kleedruimtes om te kleden, maar spelen 

met de lockers (allemaal op slot doen en de 

sleutels verstoppen) is niet toegestaan; 

- Het is niet toegestaan om in andere ruimtes 

te komen dan de kantine/kleedruimte; 

- Voor de lessen geldt ook dat deze niet 

gestoord mogen worden, onze trainsters of 

trainer concentreren zich samen met de 

leerlingen op de dans; 
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- Als u een vraag heeft, kunt u die voor of na 

de les aan onze trainsters of trainer stellen. 

Let hierbij wel op dat er eventueel een 

volgende les klaarstaat. 

- Voor de kantine geldt dat men niet tegen de 

ramen van de grote zaal mag  slaan of op 

een andere manier voor afleiding te zorgen. 

Uiteraard geldt dit voor alle andere zalen 

ook; 

- De huisregels gelden voor u maar ook voor 

een ieder die u mee neemt; 

- Indien de huisregels niet worden 

nagekomen, zullen wij u hier op 

aanspreken, maar we verwachten eigenlijk 

ook dat u dat bij elkaar ook zult doen; 

- Indien noodzakelijk, maar daar gaan wij 

niet vanuit, zullen wij via Basalt, 

maatregelen moeten nemen. 

Deze regeltjes hangen ook in de Sportkantine 

zodat iedereen dit kan lezen. 

 
Laten wij er met elkaar voor zorgen dat wij in 

Basalt een welkome vereniging zijn waar een 

ieder de huisregels nakomt. 

Op deze manier kunnen wij de leerlingen een 

fijne les geven waar met plezier en passie voor 

de dans gewerkt wordt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid bestuurslid en nieuw 

bestuurslid 
 

Met ingang van oktober jl. heeft het bestuur 

afscheid moeten nemen van Patricia van der 

Roest als secretaris van de vereniging. Als 

bestuur hebben wij op gepaste wijze afscheid 

van haar genomen en haar bedankt voor haar 

bijdrage. 

 

Tevens hebben wij een nieuw bestuurslid 

mochten verwelkomen, t.w. Jilles But. Jilles 

zal zich in de komende periode inwerken in 

het verenigingsleven van onze Club en zal 

onze penningmeester gaan ondersteunen als 

2de penningmeester. Super leuk dan Jilles dit 

voor onze club wil doen! 

Verscherpte Corona regels 

Locatie Basalt 

Vorige week hebben wij iedereen een aparte 

mail verzonden inzake de verscherpte Corona 

regels. Inmiddels is bij Basalt afgekondigd dat 

iedereen (ouder dan 18 jaar) een mondkapje 

dient te dragen en de corona app te laten 

controleren. 

Locatie Slauerhofflaan 
Voor onze zaal in de Slauerhofflaan geldt dit 

natuurlijk ook. Deze groep is inmiddels apart 

benaderd en dat de trainster deze controle zal 

uitvoeren. 

 

Laten wij Corona uit de verenigingsdeuren 

houden! 
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Club winkel  

Wat is er nu leuker dan sparen voor jezelf én 

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

Zeker in deze aankomende cadeau periode! 

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! 

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 heeft een inloopspreekuur 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. 

http://www.onzeclubwinkel.nl/
http://www.onzeclubwinkel.nl/
mailto:penningmeester@friends4dance.nl
mailto:penningmeester@friends4dance.nl
http://www.christianvandamfysiotherapie.nl/Resultaten
http://www.christianvandamfysiotherapie.nl/Resultaten
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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 

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.  

Voor 2022 staan er 2 evenementen op de 

agenda, t.w. dansfestival (eind maart 2022) en 

de theatershow (eind juni 2022) We zullen dus 

in de maand januari 2022 deze onkosten weer 

gaan incasseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag Locatie Voorhof – Hallo Locatie 

Slauerhofflaan 
 

Voor de zomer hadden we 

voor de C selectie een 

locatie in het buurthuis Het 

Voorhof. Echter bij gebruik 

bleek deze toch veel te klein 

voor een selectie groep en zijn we overgaan 

naar een gemeente Gymzaal aan de 

Slauerhofflaan.  

In deze zaal danst nu op de dinsdag onze C 

selectie 20 jaar en ouder. 

 

Super fijn dat deze gymzaal nog beschikbaar 

was binnen onze gemeente. 

  

Club vesten 
In de maand september konden onze leden 

een Club vest bestellen. Dit is dan ook 

massaal gedaan. Afgelopen week hebben we 

ruim 60 vesten mogen uitleveren. 

Het bestuur denkt dat we deze actie in de 

maand januari mogelijk nog een keertje 

kunnen herhalen. 

 

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

vereniging de volgende vakantieplanningen 
 

Kerstvakantie 24 - 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 

 

mailto:ledenadministratie@friends4dance.nl

