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Van het bestuur en de groepen
Het einde van het seizoen is weer aangebroken.
We hebben weer een fijn seizoen achter de rug met leuke activiteiten en een zeer geslaagd Lustrumfeest.
We werden wel geconfronteerd met een nieuw beleid van de EU wat betreft onze privacy.
Daar hebben we ons in verdiept en een Privacybeleid opgesteld, waar we ons aan gaan houden en waar gelukkig
goed op gereageerd is door onze leden.
De ALV van 10 april jl. werd bezocht door 14 leden. Dat is niet zo'n spectaculair aantal, maar in ieder geval
bedanken we deze 14 leden voor hun aanwezigheid.
Tijdens deze ALV nam Annemie Knibbeler afscheid als bestuurslid/voorzitter. Daar hebben we haar die avond voor
bedankt met een boekenbon en een bos bloemen. We bedanken haar op deze plaats nog eens voor haar inzet de
afgelopen 7 jaar.
Het voorzitterschap wordt overgenomen door Rita Lemson. We wensen haar veel succes de komende tijd.
We hebben ook een nieuw bestuurslid: Elles van den Hoven. Ook haar wensen we veel succes.
De notulen van deze ALV worden jullie toegestuurd per mail en de leden die geen e-mail hebben krijgen het, zoals
gewoonlijk, op papier.
Voor volgend jaar hebben we de ALV gepland op een maandag in de hoop dat er dan meer leden aanwezig kunnen
zijn.
We hebben het er al eerder over gehad, dat we de oma-opa/kleinkindmiddag een andere naam zouden willen
geven. We zijn er mee bezig en we komen er later op terug.
In de nieuwe brochure staat het nog als oma-opa/kleinkindmiddag vermeld.
In de Pen een verhaal van Elles van den Hoven over haar bezoek samen met Annelies Friebel op de school van
haar kleinkinderen, waar Annelies een volksdansles heeft gegeven.
Sinds januari jl. hebben we een nieuwe dansleidster op de woensdagmorgengroep. We zijn blij met Marieke en al
helemaal aan haar gewend.
Het Zomerbal is op zaterdag 16 juni a.s. in wijkcentrum Titus Brandsma van 20.00 u. - 22.30 u.
Thea van Hest brengt die avond het e.e.a. mee aan klederdrachtpopjes e.d. die meegenomen mogen worden door
belangstellenden. Die heeft zij gekregen van een oud-lid die ging verhuizen.
Na het Zomerbal nog 2 dans-ins in juni: woensdag 20 en 27 juni en voor het begin van het seizoen ook nog op
woensdag 22 en 29 augustus in wijkcentrum De Schakel.
Na de zomervakantie beginnen we weer in de eerste week van september.
Het Openingsbal op zaterdag 15 september a.s. wordt ook weer gehouden in wijkcentrum Titus Brandsma.
We wensen jullie allemaal een fijne zomer met hopelijk mooi weer.
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De komende activiteiten van de vereniging
Activiteit

Datum

Locatie

Tijdstip en kosten

Dans-in

Woensdag
20 juni en
27 juni

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

Zomerbal

De komende activiteiten van andere verenigingen
Activiteit
Instuif NSVG

Datum
Vrijdag
29 juni

Locatie
Wijkcentrum Daalsehof
Daalsehof 2

Tijdstip en kosten
20.30 – 23.00 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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