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Van het bestuur en de groepen
Hermien bedankt!
Het nieuwe seizoen is weer begonnen. We zijn dit seizoen gestart met 5 bestuursleden.
Hermien Lamers heeft ons bestuur helaas verlaten. Voor de vakantie hebben we haar al bedankt met
een cadeaubon en een mooie bos bloemen op haar groep op woensdagavond bij Loes. Maar we
willen het graag nog eens doen op deze plaats: Hermien, heel hartelijk bedankt voor je inzet voor
onze vereniging en voor je humor tijdens onze vergaderingen. Jij zorgde altijd voor een vrolijke noot.
Er heeft zich nog niemand als haar vervanger gemeld, maar dat kan nog steeds.
Goud van Oud: nieuwe datum.
In onze Informatiebrochure, die iedereen vóór de vakantie heeft gekregen, staat vermeld dat de
Goud van Oud-avond op zaterdag 20 november zou zijn, maar dat is veranderd. De nieuwe datum is
zaterdag 13 november.
Haal consumpties aan de bar in de wijkcentra.
Thea werd na de dans-in in augustus aangesproken door de beheerder van De Schakel met het
verzoek jullie er nog eens op te wijzen dat het niet is toegestaan om zelf drinken mee te brengen.
Dat geldt voor de gewone lessen en voor de instuiven en dans-ins. In alle wijkcentra.
Het is de bedoeling om een consumptie aan de bar te kopen.
Conclusie van de enquête van april 2010.
In april vorig seizoen hebben we een enquête gehouden om de Marikendag te evalueren en de
wensen m.b.t. dansdagen en bals te inventariseren. 84 leden van de groep hebben deze enquête
ingevuld.
Van de Marikendag vond een groot deel van de bevraagden dat dit een geslaagde dag was, waaraan
zij goed mee konden doen. De balcommissie en het bestuur kwamen na een eigen evaluatie echter
tot enkele andere conclusies. Het programma aanbod bijv. gaf onvoldoende mogelijkheden om voor
iedere danser de gehele middag aan een cursus op zijn/haar niveau mee te doen. We gaan proberen
om dit bij de komende Marikendag te verbeteren. Wat we als bestuur niet als een oplossing zien is om
deelnemers de mogelijkheid te bieden om aan een deel van het middagprogramma deel te nemen.
Behalve dat dit moeilijk te controleren is, vinden we dat we een leuke/gezellige dansdag (middag) voor
alle leden willen organiseren. Iedereen moet daarbij de gehele middag kunnen dansen, naar dansen
kunnen kijken of gewoon gezellig met elkaar praten.
Uit de enquête kwam ook naar voren dat de dansen van een dansdag terug zouden moeten komen in
het wekelijkse programma. Om dit beter mogelijk te maken gaan we de dansleiding stimuleren om aan
de dansdagen deel te nemen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de dansleiding het programma
van de dansdagen, maar ook van hun wekelijkse lessen met elkaar uitwisselt. Daarmee komen we
aan een ander punt uit de enquête tegemoet, nl. dat de uitwisseling tussen de dansleiding onderling
beter moet. Hierdoor zijn ze bij een instuif nog beter in staat om niet-eigen programma te draaien en
mee te doen.
Tenslote zijn we niet van plan het aantal dansdagen en instuiven te verminderen, dit kwam ook
duidelijk uit de enquête en we overwegen een instuif met een orkest op te luisteren.
Balcommissie.
Mieke Kipping heeft aangegeven na dit seizoen met de balcommissie te willen stoppen.
Dus denk erover na of je haar plaats in zou willen nemen. Informatie over deze klus en opgeven bij
Thea van Hest.
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VGN-informatie per mail.
Op de inschrijflijsten hebben alle leden ingevuld of ze wel of niet informatie willen ontvangen per mail.
Daar willen we nu mee beginnen. Deze Nieuwsbrief verzenden we per mail aan degenen die dit
hebben aangegeven. En we delen het ook nog uit op papier. Zo gaan we het dit seizoen doen.
Dat is bedoeld als overgangsfase om te zien hoe dat jullie, als leden, zal bevallen.
Zo ook met brieven die we zullen uitdelen over activiteiten, zoals bijv. de Goud van Oud-avond.
En de Informatiebrochure aan het eind van dit seizoen.
Vind je het bij nader inzien toch niet zo prettig om alles per mail te ontvangen, laat het dan even aan
Thea van Hest weten.
Degenen die ook gekozen hebben voor andere informatie krijgt die informatie toegestuurd waarvan
we denken dat het voor jullie relevant is, zoals de Danskalender iedere maand.
Thea van Hest heeft in de vakantie een kaart van iemand gekregen. Gepost in Italië, maar op de kaart
staat Russische klederdracht. Maar er staat geen afzender op en ze is benieuwd van wie ze deze
kaart heeft gekregen. Van één van jullie? Laat het even weten.

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Dans-in

Datum
Woensdag
20 oktober

Locatie
Wijkcentrum
De Schakel
Archimedesstraat 9

Tijdstip en kosten
20.00 – 22.30 u.
Toegang gratis

Kindermiddag
Voor 8 jaar en ouder
o.l.v. Evelien Hendriks

Zaterdag
30 oktober

Wijkcentrum
De Ark van Oost
Cipresstraat 154

13.30 – 18.00 u.
Deelname € 15

Goud van Oud

Zaterdag 13
november

Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

20.00 – 22.30 u.
Toegang € 5
Zie brief met opgavestrook

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit
Instuif NSVG

Datum
Vrijdag
10 oktober

Locatie
Wijkcentrum
De Daalsehof
Daalsehof 2

Tijdstip en kosten
20.30 – 23.00 u.
Toegang gratis

 Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 december 2010
 
Voor iedereen die iets kwijt wil over volksdans of een daarmee verbonden thema:
onze website heeft een prikbord voor korte “briefjes”.
Maak er gebruik van en vul het online formulier in als je informatie wilt plaatsen.
Het bestuur zorgt er voor dat je “briefje” wordt gepubliceerd!
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