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Van het bestuur en de groepen
De lente wil nog niet echt tevoorschijn komen. Het blijft maar zo koud, maar de vogeltjes fluiten toch
al 's morgens. Ze doen hun best, dus de lente zal toch wel in aantocht zijn.
We hebben leuke activiteiten achter de rug aan het begin van dit jaar.
Woensdag 14 februari jl. waren er tijdens de oma-opa/kleinkindmiddag 11 kinderen aanwezig, die een fijne
middag hadden samen met Annelies en de aanwezige oma's en opa's en papa's en mama's.
Er waren 7 meisjes en 4 jongens.
We hebben er over nagedacht en we willen graag een andere naam voor deze activiteit voor grootouders en
kleinkinderen. Heeft iemand een leuk idee? Laat het ons weten en de leukste naam die we dan uitkiezen is
een cadeautje waard. Dat maken we dan bekend tijdens de ALV.
En we hebben natuurlijk ons 55 - jarig bestaan gevierd met een leuk Lustrumfeest op zaterdag 10 maart jl.
Dit vierden we met een bal met orkest Yargon in Voorzieningenhart De Ster in Lent. Daar waren we voor de
tweede keer. De eerste keer was met Goud van Oud vorig jaar.
Het is een fijne, grote zaal. Wat goed uitkwam, want er waren 91 mensen aanwezig. Er waren naast onze
leden ook veel niet-leden en ook nog wat oud-leden. En onze ereleden waren goed vertegenwoordigd,
waaronder onze oprichters Jan en Liesbeth Mijnsbergen, die door Els van Oudheusden nog even in het
zonnetje werden gezet. Dit deed ze ook met het bestuur. Dank je wel Els.
Niet iedereen zal ervan op de hoogte zijn dat we ook ereleden hebben. Daartoe behoren ook vroegere
dansleidsters, waarvan er ook een aantal aanwezig was. Het is altijd fijn hen te zien.
Het was dus een gezellige avond waar heerlijk gedanst werd.
Later bleek dat er mensen waren die het toch wat moeilijk konden vinden ondanks de routebeschrijving. Dat
was jammer.
Er waren lekkere cupcakejes gebakken door Esther Berendsen, Rita Lemson en Maria Nooyens. Die vielen
goed in de smaak. Dank jullie wel nog daarvoor.
Anke en Marieke leidden het bal en zorgden voor muziek tijdens de pauzes van het orkest, zodat er lekker
doorgedanst kon worden.
Dinsdag 10 april a.s. is er weer onze jaarlijkse Algemene LedenVergadering, kortweg ALV. 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 2017
Jaarverslag 2016-2017
Financieel jaarverslag 2016-2017
Verslag van de kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Mededelingen van het bestuur o.a.
nieuw bestuurslid en

afscheid van Annemie Knibbeler als voorzitter/bestuurslid
8. Stand van zaken seizoen 2017-2018
9. Jaarprogramma 2018-2019
10. Begroting 2018-2019
11. Rondvraag
12. Sluiting

We nemen dan afscheid van Annemie Knibbeler als voorzitter/bestuurslid (ze blijft wel dansen) en we stellen
Elles van den Hoven voor als nieuw bestuurslid.
Als "Pen" een woordje van Annemie.
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Binnenkort is de meivakantie: van 1 mei tot en met 11 mei zijn er dan geen lessen. Er zijn wel 2 dans-ins op
woensdag 2 mei en op woensdag 9 mei in wijkcentrum De Schakel van 20.00 - 22.30 u. o.l.v . Annelies Friebel.
Ook hebben we nog 2 dans-ins extra gepland op woensdag 20 juni en op woensdag 27 juni !!!!!!!!

We wensen jullie fijne Paasdagen met hopelijk wat beter lenteweer.
De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Dans-in
Dans-in

Zomerbal

Datum
Woensdag
2 mei en
9 mei
Woensdag
20 juni en
27 juni

Locatie
Wijkcentrum de Schakel
Archimedesstraat 9

Tijdstip en kosten
20.00 - 22.30 u.
Toegang gratis

Wijkcentrum de Schakel
Archimedesstraat 9

20.00 - 23.00 u.
Toegang gratis

Zaterdag
16 juni

Wijkcentrum Titus Brandsma 20.00 - 22.30 u.
2e Oude Heselaan 386
Toegang gratis

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