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Algemene Ledenvergadering 
 
Het financiële jaar 2015 is weer voorbij en op  
10 februari a.s. zullen we als bestuur de 
Algemene Leden Vergadering houden. 
 
Deze vergadering zal worden gehouden in de 
Sportkantine van Sophia Revalidatie, aanvang 
19:30 uur 
 

Bestuurssamenstelling 
 
In het afgelopen jaar hebben we een behoorlijke 
bestuurscrisis achter de rug. Tijdens deze crisis 
zijn er diverse gesprekken geweest met zowel 
trainsters als bestuursleden. 
 
Na een hectische periode is  het bestuur 
doorgegaan met de volgende personen als  
ad-Interim 
 

 Lidia Breedveld  - Voorzitter a.i. 

 Paul Witberg – Vice-Voorzitter 

 John Breedveld – Penningmeester 

 Hans Blom – Website en materialen 

 Patricia van der Roest – Secretaris a.i. 
 
De rol van Technische Commissie hebben we 
laten vallen en dit overgedragen aan de TC 
commissie zelf (lees trainsters). 
 
Tijdens de ALV dienen de hier boven genoemde 
functies geformaliseerd te worden. 
 

 
 

Ledenadministratie 
 
Met ingang van 1 januari 2016 wil het bestuur de 
functie van ledenadministrateur uit handen 
geven aan Charmaine Breedveld. Charmaine zal 
onder leiding van de penningmeester de gehele 
ledenadministratie onder haar hoede gaan 
nemen. 

 
Contributieverhoging 
 
Na jaren van stil staan hebben we nu toch 
moeten constateren dat we er niet onderuit 
komen om een contributieverhoging voor te 
stellen. 
 
Gezien de kosten die we voor moeten maken  en 
een behoorlijke daling van het aantal  leden 
kunnen we hier niet meer om heen. 
 
Het bestuur stelt de ALV het volgende voor: 
 

Jaarcontributie Was Wordt 

Junioren € 135,00 € 145,00 

Senioren € 155,00 € 165,00 

   

2e-uur selectieles € 110,00 € 120,00 

 
 
 
 
 
 
 

Bondscontributie 
 
Ook de KNGU heeft aangegeven dat de 
bondscontributie (voor de selectie leden) met 
ingang van 1 januari 2016 stevig is verhoogd.  
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Deze verhoging  is zeker niet zonder slag of stoot 
gegaan maar helaas hebben de verenigingen die 
aangesloten zijn bij de bond het bondsbestuur 
niet kunnen overtuigen dat dit veel te hoog is. 
 
Tijdens de ALV dient er een duidelijk keuze 
gemaakt  te worden of we als vereniging Dancin’ 
Delft lid willen blijven van de KNGU. 
De trainsters van Dancin’ Delft zien nog steeds 
voordelen om bij de bond te blijven. Reden voor 
hen is dat we nu echte concurrentie hebben op 
dansniveau. Tijdens de ALV zal dit verder 
besproken worden. 
 

Jaarcontributie Was Wordt 

KNGU € 20,00 € 30,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bus onkosten Wedstrijden 
 
Tijdens de afgelopen jaren heeft de vereniging 
altijd financieel bijgesprongen bij de bus kosten 
voor de wedstrijden. Dit was nodig omdat er de 
laatste periode weinig tot geen supporters meer 
mee konden / wilden met de bus, waardoor de 
opbrengsten minder werden. 
 
Het bestuur vindt het niet reëel om deze 
onkosten uit de algemene middelen te halen en 
stelt voor om de bus kosten per wedstrijd te  
verhogen van € 7,50 naar € 10,00. 
 
 

 
 

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. 
 

 

Kleding 

 

Let op: de wedstrijden, het dansfestival en de 

show komen sneller dan je verwacht. Dit zijn data 
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. 
 
Dus denk er aan dat de kleding verkoop is altijd 
op de laatste woensdag van de maand. 
Hou rekening met bestel en lever tijden. 
 

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. 
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Scooters parkeren bij Sophia 
 
De laatste tijd zien we dat er regelmatig scooters 
en fietsen staan bij de ingang van Sophia 
ondanks dat er een bordje hangt dat dit niet de 
bedoeling is. 

Namens Sophia willen we alle scooterrijders 
vragen om hun scooter gewoon te parkeren in of 
bij de fietsenstalling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansworkshops in de vakantie 

 
Net als het afgelopen jaar, willen Dancin' Delft 
en Dansvereniging Delft dansworkshops gaan 
verzorgen voor deelnemers vanaf 12 jaar 
 
Dit is net als de dansmarathon een sponsering 
voor de vereniging. 
 
De workshops zijn niet alleen bedoeld voor 
leden van Dancin' Delft en Dansvereniging Delft. 
Iedereen vanaf 12 jaar, die wil dansen mag met 
deze workshops meedoen. 
 
De workshops zullen gegeven  worden door 
mensen van buiten de vereniging in de stijlen, 
Dancehall, Hip Hop, Modern en Samba. 
 
 
 
 
 

Wanneer? 
 

Woensdag 24 februari 2016 (in de vakantie) 
van 15.00 tot 19.00 uur 

in het Sophia Revalidatiecentrum! 

 
De kosten zijn € 5,- per workshop.  
 
Doe je 4 workshops, dan hoef je er maar 3 te 
betalen. Graag wel van tevoren aanmelden 
via jaimy@dancin-delft.nl  
 
Deelname aan deze workshops dient contant aan 
de zaal betaald te worden. 
 

Jaimy Goodett 
 

De kalender  
 
 22 februari t/m 26 februari 2016 vakantie 

 

 24 februari  2016 Dansworkshops bij Sophia 
Revalidatie 

 

 2 en 3 april 2016 Dansfestival 

 25 juni 2016 NK Jazzdans 

 2 juli 2016 Theatershow 
 

 
 

mailto:jaimy@dancin-delft.nl

