NIEUWSBRIEF van de
VOLKSDANSGROEP NIJMEGEN
maart 2014
verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni

Van het bestuur en de groepen
We hebben de dansdag Internationaal al weer achter de rug. Het was niet erg druk met 18 personen
per onderdeel, maar wel gezellig. We hebben leuke dansen van Angela geleerd.
En nu gaan we richting de Marikendag op zaterdag 29 maart a.s.
Dit jaar wordt die gehouden in wijkcentrum Hatert. Esther Willems en Hanke Bloksma geven allebei
workshops Internationaal verdeeld in niveaus, zodat iedereen mee kan doen.
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.
Dinsdag 15 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 2013
Jaarverslag 2012-2013
Financieel jaarverslag 2012-2013
Verslag van de kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie

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

Mededelingen van het bestuur
Stand van zaken seizoen 2013-2014
Jaarprogramma 2014-2015
Begroting 2014-2015
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
We willen "de Pen", die in iedere Nieuwsbrief staat, weer in ere herstellen. Het is een beetje in het
slop geraakt. Yvonne Stabij heeft voor deze Nieuwsbrief de Pen geschreven, maar zij kon geen lid
vinden die de volgende Pen wil schrijven. Dus doen we bij deze weer een oproep voor de volgende
Nieuwsbrief, zodat we voor de Nieuwsbrief van Juni weer een kandidaat hebben. Wil je de volgende
Pen schrijven, geef dat dan even door aan Thea van Hest. Bedankt.
Van 3 maart tot en met 7 maart is het Voorjaarsvakantie en dus is er woensdag 5 maart a.s. een
Dans-in in wijkcentrum De Schakel van 20.00 - 22.30 u. o.l.v. Annelies Friebel.

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit
Instuif NSVG

Info: info@vgn-nijmegen.nl

Datum
Vrijdag
21 maart

Locatie
Wijkcentrum Daalsehof
Daalsehof 2

Website: www.vgn-nijmegen.nl

Tijdstip en kosten
20.30 – 23.00 u.
Toegang gratis

Tel: 024 - 3778003

De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit
Marikendag

Datum
Zaterdag
29 maart

Locatie
Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 22

Tijdstip en kosten
13.00 - 22.30 u.
Zie website bij "Nieuws"

Dans-in

Woensdag
30 april

Wijkcentrum De Schakel
Archimedesstraat 9

20.00 - 22.30 u.
Toegang gratis

Dans-in

Woensdag
7 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.
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