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Van het bestuur en de groepen
Dit is de laatste Nieuwsbrief van dit seizoen 2014-2015, waarin we afscheid moesten nemen van onze
voorzitter Ida Scholten. We missen haar nog steeds.
In de ALV van 21 april jl. heeft Annemie Knibbeler laten weten dat zij het komende seizoen nog
voorzitter wil zijn, maar dat er m.i.v. seizoen 2016-2017 een nieuwe voorzitter gekozen moet worden.
Denken jullie er maar eens over wie daarvoor in aanmerking kan komen.
In de ALV werd ook Henriette van den Heuvel als nieuw PR-bestuurslid aangekondigd, maar zij heeft
ons helaas laten weten er toch maar van af te zien. Dus moeten we weer op zoek naar een nieuw
bestuurslid. Wie meldt zich aan?
Door het overlijden van Ida is Goud van Oud toen niet doorgegaan. Dus nu staat het opnieuw
gepland op zaterdag 28 november a.s. Het opgaveformulier hiervoor komt aan het begin van
volgend seizoen.
Er staat ook weer een korte cursus Internationaal gepland voor beginners en herintredende leden.
Als jullie iemand weten die dat zou willen gaan volgen geef dat dan door aan diegene.
Tevens een korte cursus square. Daarvoor geldt hetzelfde natuurlijk.
Zaterdag 20 juni a.s. is ons Zomerbal in wijkcentrum Hatert. Dan gaan we een nieuwe indeling van
de avond introduceren om iedereen de kans te geven gezellig mee te dansen.
Vanaf 20.00 - 21.00 u. met uitleg voor iedereen en dan een half uur tot 21.30 u. met dansen zonder
uitleg voor iedereen en daarna komen de gevorderden iets meer aan hun trekken.
We hopen dat het samen dansen wordt, dat iedereen de hele avond zoveel mogelijk aanwezig is.
Verder n.a.v. de enquête: We gaan activiteiten organiseren tijdens de reguliere lessen, te beginnen
met het uitnodigen van een Bulgaarse gastdocent in september voor de donderdagavondgroepen.
Ook het idee om een middag te organiseren met dansen afgewisseld met bijv. dansfilmpjes wordt
uitgewerkt.
En Israëlisch stond hoog op jullie wensenlijstje, dus er was een Israëlische workshop op de
Marikendag.
De Balcommissie werkt aan de verdere uitvoering van de ideeën.
Jullie krijgen de notulen van de ALV van 21 april jl. met daarbij het huishoudelijk reglement, een
klachtenprotocol en het vrijwilligersbeleid dat het bestuur heeft opgesteld. De aanwezigen op de
afgelopen ALV hebben hiervoor gekozen, zodat iedereen het goed kan bestuderen en eventuele
opmerkingen aan het bestuur kan doorgeven. Dan komt het in de volgende ALV in 2016 aan de orde
en kunnen we het bespreken en het definitief vaststellen.
Het nieuwe seizoen beginnen we met 2 dans-ins in augustus: woensdag 19 en woensdag 26
augustus. De lessen beginnen dan op maandag 31 augustus a.s.
Het Openingsbal staat gepland voor zaterdag 12 september. Noteer dat ook maar vast in je agenda.

We wensen jullie een fijne zomervakantie. Geniet ervan!

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit
Instuif NSVG

Datum
Vrijdag
26 juni

Locatie
Wijkcentrum Daalsehof
Daalsehof 2

Tijdstip en kosten
20.30 - 23.00 u.
Toegang gratis

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Zomerbal

Datum
Zaterdag
20 juni

Locatie
Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

Tijdstip en kosten
20.00 - 22.30 u.
Toegang gratis

Dans-in

Woensdag
19 augustus

Wijkcentrum de Schakel
Archimedesstraat 9

20.00 - 22.30 u.
Toegang gratis

Dans-in

Woensdag
26 augustus

Wijkcentrum de Schakel
Archimedesstraat 9

20.00 - 22.30 u.
Toegang gratis

Op het tabblad “Danssites” van onze website is de Danskalender Midden- en Zuid-Nederland te zien.
Bij Mie Katoen.

