NIEUWSBRIEF van de
VOLKSDANSGROEP NIJMEGEN
maart 2015
verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni

Van het bestuur en de groepen
De lente is gearriveerd. Daar gaan we fijn van genieten. En natuurlijk van het dansen, maar dat gaat
gewoon door ongeacht het weer.
Het Nieuwjaarsbal was wat anders opgezet dan onze bals tot nu toe. Om het de dansers
gemakkelijker te maken werd, bij wijze van proef, een groot deel van het programma van die avond
kort uitgelegd. De dansers die baat hebben bij extra uitleg deden we hiermee een groot plezier, de
dansers zonder deze behoefte echter minder. Daarom gaan we nadenken over een tussenweg
waarbij alle dansers die onze bals bezoeken voldoende aan hun trekken kunnen komen. Binnenkort
horen jullie hier mee over.
En nu gaan we richting de Marikendag op zaterdag 28 maart a.s.
Dit jaar wordt die weer gehouden in wijkcentrum Hatert. Angela van Etten en Jacqueline Bossink
geven workshops verdeeld in twee niveaus, zodat iedereen mee kan doen. Angela geeft Israëlisch
en Jacqueline Internationaal.
Het programma heeft iedereen ontvangen en we hopen dat jullie allemaal komen.
Als je je nog niet hebt opgegeven, doe dat dan snel. Ga naar de website en vul het formulier in.
Of geef je op door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij Thea van Hest of bij je
dansleiding.
Dinsdag 14 april a.s. houden we onze Algemene Ledenvergadering.
Om 20.00 u. in wijkcentrum Hatert.
Agenda ALV
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Notulen ALV 2014
Jaarverslag 2013-2014
Financieel jaarverslag 2013-2014
Verslag van de kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mededelingen van het bestuur/Huishoudelijk reglement
Stand van zaken seizoen 2014-2015
Jaarprogramma 2015-2016
Begroting 2015-2016
Rondvraag
Sluiting

We hopen natuurlijk dat er velen van jullie aanwezig zullen zijn. Jullie worden in ieder geval
verwelkomd met een lekker kopje koffie of thee.
Als je van te voren de vergaderstukken wilt ontvangen kun je contact opnemen met Thea van Hest.
Tel. 3778003 en e-mail thea@leonis.info
De meivakantie is niet voor alle groepen hetzelfde. Voor de groepen van Helène gelden andere data.
Thea zal voor deze groepen alle data op een rijtje zetten, zodat iedereen weet hoe het precies zit.
Dat ontvangen de leden van die groepen binnenkort.
We zijn gestart met een kindergroep in het Voorzieningenhart De Ster in Lent. N.a.v. hiervan heeft er
in het blad "De Lentse Lucht" een leuk artikel gestaan geschreven door Anne-Rie Bus. Dat artikel
vinden jullie op de plaats van De Pen. Zo'n artikel werkt wel, het heeft al enkele nieuwe leden
opgeleverd.
Zondag 31 mei a.s. werelddans-voorstelling Oost west, thuis best door Ralda en Kansemble in de
Lindenberg om 15.00 u.
Kaarten à € 12,50 bestellen via www.delindenberg.com
Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

Uitslag van de enquête
Er zijn 86 formulieren ingeleverd. Reacties op de vragen:
• Wat maakt voor jou dansen bij de VGN leuk ?
Gezellig samenzijn, leuke dansen, gezellige sfeer, van muziek genieten, leuke docent, conditie op
peil houden, ontspanning en vrolijke gezichten.
• Hoe regelmatig kom je naar bals?
Nooit: 15. Een enkele keer : 38. Altijd: 17.
• Hoe regelmatig kom je naar een dansdag ?
Nooit: 17. Een enkele keer: 38. Altijd: 16.
• Hoe regelmatig kom je naar de Marikendag?
Nooit: 22. Een enkele keer: 26. Altijd: 22.
Redenen waarom de leden nooit of een enkele keer komen:
Andere afspraken, geen zin, kan niet veel meedoen, geen tijd, te moeilijk, tijdgebrek, drukke
agenda, te vermoeiend, teveel prikkels, geen energie, niveau te hoog, andere verplichtingen met
het gezin, slecht openbaar vervoer, ik kan meestal niet, te weinig Israëlisch, te veel Balkan, heb
de dansen niet paraat en een te grote afstand.
• Hoe beoordeel je de activiteiten ?
Bals : Onvoldoende : 5. Voldoende: 13. Goed: 25. Zeer goed: 4.
Dansdagen: Onvoldoende: 2. Voldoende: 20. Goed: 25. Zeer goed: 4.
• Voor welke dansstijl zou jij naar een dansdag gaan ?
Israëlisch: 13. Armeens: 10. Bulgaars: 7. Balkan: 6. Roemeens: 6. Macedonisch: 5.
Frans: 4. Grieks: 3. Russisch: 3. Internationaal: 2. Engels: 2. Zuid Amerikaans, Iers , Servisch,
Aziatisch: 1. Goud van Oud: 4.
Beoordeling twee programma's bij dansdagen : Prima.
• Hoe beoordeel je de Marikendag algemeen?
Voldoende: 9. Goed: 9. Zeer goed: 5.
• Hoe beoordeel je het programma tijdens de Marikendag ?
Voldoende: 11. Goed: 28. Zeer goed: 5.
Het buffet wordt bijna door iedereen goed bevonden.
• Ideeën en nieuwe activiteiten:
- Start demogroep om het volksdansen onder de aandacht te brengen.
- Dansdag voor ouderen van een uur in plaats van anderhalf uur.
- Vaker een gastdocent tijdens de lessen.
- Een groep starten of een dansdag organiseren waar alleen oude dansen worden gedaan.
- Een Israëlische instuif.
- Een instuif op de vrijdagmiddag voor alleen ouderen.
- Livemuziek tijdens de Marikendag.
- Korting geven op voorinschrijving.
- Gelijktijdig met de dansworkshop een muziek/ zangworkshop organiseren.
- Aankondigen welke dansstijl er tijdens de Marikendag gedaan wordt. Internationaal is te
vaag.
- Dansarme activiteiten organiseren.
- Minder bals. Als je één bal organiseert komen er misschien meer mensen.
- Bal met thema's, bijv. Jaargetijden ,tegenstellingen, middeleeuwen, kermis.
- Vaker goud van oud.
- Workshop sacred dance.
• De squaregroep geeft aan, eigenlijk alleen maar square te willen dansen. En eventueel een keer
per jaar een feest voor squaredancing .

De Balcommissie.

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tel: 024 - 3778003

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit

Datum

Locatie

Tijdstip en kosten

Dansdag Israëlisch
Angela Reutlinger

Zaterdag
11 april

Violierenplein 101
Apeldoorn

13.00 - 17.00 u.
€ 20 (055-5061339)

Dansdag Arnhem
Maaike Kapoen

Zaterdag
18 april

Kazerneplein 2
Arnhem

12.30 - 15.30 u.
026-3820102

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit

Datum

Locatie

Tijdstip en kosten

Marikendag

Zaterdag
28 maart

Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

13.00 - 22.30 u.
Zie website bij "Nieuws"

Dans-in

Woensdag
6 mei

Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

20.00 - 22.30 u.
Toegang gratis

Dans-in

Woensdag
13 mei

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.

ðð Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 juni 2015 ïï
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