NIEUWSBRIEF van de
VOLKSDANSGROEP NIJMEGEN
Maart 2019
verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni

Van het bestuur en de groepen
Het is weer tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief.
Het Nieuwjaarsbal was heel gezellig o.l.v. Anke en Hanneke. Er waren 25 mensen aanwezig.
Familiedans van 6 maart jl. ging gelukkig wel door. Er waren 15 kinderen met hun oma's en mama's.
Ze hadden veel plezier samen met Annelies.
We kregen van Yvonne Coreelmont een vervelend bericht. Hans Rutjes, een oud-lid, is overleden.
Zij en nog een aantal leden hadden nog contact met hem. Hij is één seizoen bestuurslid geweest,
nl. seizoen 1972 - 1973. Hij was al sinds de tachtiger jaren geen lid meer. Hij heeft de "boom" bedacht en
gemaakt, die we nog steeds gebruiken bij elk lustrum.
Donderdag 28 maart a.s. komen Cristian Florescu en Sonia Dion een gastles Roemeens geven bij de
donderdagavondgroep. Daar hebben jullie alle informatie al van gekregen.
Vrijdag 29 maart a.s. kunnen jullie weer gezellig komen dansen met Helène bij de Thé Dansant in
wijkcentrum De Schakel van 14.00 - 16.00 u. We hopen er weer een fijne middag van te maken.
Denk aan de Algemene Ledenvergadering! Die is dit keer op een maandagavond(!) en wel op maandag
15 april a.s. om 20.00 u. in wijkcentrum Hatert. We hopen op een grote opkomst!
Agenda ALV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen ALV 2018
Mededelingen van het bestuur
Jaarverslag 2017-2018
Financiëel jaarverslag 2017-2018
Verslag van de kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie

8. Stand van zaken seizoen 2018-2019
9. Jaarprogramma 2019-2020
10. Begroting 2019-2020
* Voorstel tot verhoging van de contributie
11. Rondvraag
12. Sluiting

Voor volgend seizoen zijn er weer leuke plannen, maar die worden eerst bekend gemaakt op de Algemene
Ledenvergadering.
Van 22 april tot 3 mei a.s. is het Meivakantie en dan zijn er 2 Dans-ins en wel op woensdag 24 april a.s.en
op woensdag 1 mei a.s. in wijkcentrum De Schakel van 20.00 - 22.30 u. o.l.v. Annelies Friebel.
Er is geen Pen deze keer, omdat er niets is ingeleverd. Het zou leuk zijn als dat voor de volgende
Nieuwsbrief wel gebeurt. Misschien iets voor leden die de laatste jaren lid zijn geworden om eens iets leuks
over zichzelf te vertellen. Dan vóór 1 juni a.s. inleveren bij Thea.

ðð Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 juni 2019 ïï
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