NIEUWSBRIEF van de
VOLKSDANSGROEP NIJMEGEN
maart 2017
verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni

Van het bestuur en de groepen
De Maandagmiddaggroep is helaas gestopt, omdat er nog maar 8 leden waren en dat is erg weinig.
De leden hebben op 2 na gelukkig een plaatsje gevonden in andere groepen. Daar zijn we dan weer heel blij
mee.
De squaregroep hing hetzelfde lot boven het hoofd, maar daar kwamen een drietal nieuwe leden bij ,
waardoor zij toch door konden gaan.
Vrijdag 27 januari jl. hielden we weer een Thé Dansant. Het was wederom een groot succes met 44
deelnemers. Helène leidde de middag en er werd gezellig gedanst. Helène heeft ook nog 4 nieuwe dansen
uitgelegd. Er komt waarschijnlijk dit seizoen nog een Thé Dansant. De precieze datum horen jullie nog.
De Marikendag gaat niet door op zaterdag 18 maart a.s.
Dinsdag 11 april a.s. vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer plaats. Om 20.00 u. in
wijkcentrum Hatert. Het is belangrijk dat er veel leden aanwezig zijn. Dus kom a.u.b.
Agenda ALV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen ALV 2016
Jaarverslag 2015-2016
Financieel jaarverslag 2015-2016
Verslag van de kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Mededelingen van het bestuur o.a.
nieuw bestuurslid

8. vaststellen aangepast vrijwilligersbeleid n.a.v.
ALV vorig jaar
9. Stand van zaken seizoen 2016-2017
10. Jaarprogramma 2017-2018
11. Begroting 2017-2018
12. Rondvraag
13. Sluiting

Een Oma/opa-kleinkindmiddag organiseren we weer op woensdag 3 mei a.s. in wijkcentrum De Schakel
van 15.00 - 16.00 u. Annelies Friebel leidt deze middag. Het zal wel weer een leuk uurtje worden, zoals
voorgaande keren.
Bijgevoegd een uitleg van Hanneke Meij over het gebruik van dansvideo's.
Bij de NSVG op vrijdag 17 maart a.s. instuif van 20.30 - 23.30 u. in wijkcentrum De Daalsehof.

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Dans-in

Datum
Woensdag
26 april

Locatie
Wijkcentrum de Schakel
Archimedesstraat 9

Tijdstip en kosten
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 Kat

ðð Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 juni 2017 ïï
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