
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF MEI 2015:  
Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte houden van een aantal belangrijke 
gebeurtenissen binnen onze vereniging. 
 

DANSWORKSHOPS: 
Zaterdag 18 april jl. vonden de dansworkshops plaats in ’t Carrillon. Voor elke workshop was 
belangstelling, maar vooral de laatste (hiphop) zat behoorlijk vol. De workshops werden gegeven 
door Gil Lieveld. Hij is onder andere bekend van So You Think You Can Dance.  De workshops waren 
leerzaam en iedereen deed enthousiast mee. Tussendoor werd iedereen die mee danste door het 
bestuur nog voorzien van drinken, een koekje en een appel. Een hele leuke ervaring en voor 
herhaling vatbaar! 

 
AIRTRACK: 
Na vele acties en lang sparen hebben we uiteindelijk genoeg geld bij elkaar gesprokkeld om de 

airtrack aan te schaffen. Het bestuur heeft overleg gehad met de  beheerder van ’t Carrillon en een 

idee aangedragen om de airtrack veilig op te slaan. Gelukkig is dit idee goedgekeurd en een paar 

weken geleden is er een speciale bergruimte gemaakt onder de trap. Nadat de bergruimte is 

gemaakt , is de airtrack besteld. De levering staat gepland tijdens de 2e week van mei en zal tijdens 

de uitvoering worden gepresenteerd aan het publiek. 

BONDSCONTRIBUTIE:  
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd om de bondscontributie aan ons over te maken 
voor 1 februari 2015. Een aantal leden heeft dit gedaan. Een verzoek aan iedereen die nog niet 
betaald heeft om dit z.s.m. te doen. Voor het jaar 2015 bedraagt de bondscontributie voor leden 
t/m 15 jaar € 15,00 en voor leden van 16 jaar en ouder € 19,00. Het bedrag kan overgemaakt 
worden naar NL78SNSB0815235739.  

 

UITVOERING: 
Zoals al eerder vermeld staat op zaterdag 4 juli 2015 onze grote gezamenlijke uitvoering gepland 

voor zowel de gymleden als de dansleden.  In tegenstelling tot de vorige nieuwsbrief wordt het een 

ochtendvoorstelling voor de jongste leden en een middagvoorstelling voor de oudste leden. Dit heeft 

te maken met de molenpop, een gratis festival  op het vroegere voetbalveld.  Wij hebben als bestuur 

besloten om de uitvoering te vervroegen zodat iedereen de kans heeft om na de uitvoering  naar het 

festival te gaan. Ook de grote drukte rondom de Klipper en de sportvelden hopen we hiermee op te 

lossen. Meer informatie over de uitvoering ontvangt u later in het seizoen. 

 

 

 



OPNIEUW OPROEP VRIJWILLIGERS: 
Voor de uitvoering van 4 juli a.s. zoekt onze toestelcommissie nog steeds vrijwilligers om ’s morgens 

en/of  ’s middags te helpen met het klaarzetten en weghalen van de gymtoestellen tijdens de 

uitvoering. Indien u hier interesse voor heeft, kunt u contact opnemen met Elma Visser via 

telefoonnummer 683409 of per email: elma.visser47@kpnmail.nl  

 
OPZEGGING: 
Het gebeurt helaas regelmatig dat leden zomaar wegblijven en denken dat het dan goed is.  
Maar wegblijven is niet hetzelfde als opzeggen!  
Opzeggingen moeten altijd schriftelijk of per mail gemeld worden aan de penningmeester. Ook de 
leiding van de betreffende les moet geïnformeerd worden. Alleen op deze wijze binnen gekomen 
meldingen worden behandeld.  
U kunt onze penningmeester als volgt bereiken: Mevrouw M. Scheepers, Tjasker 13, 2957 XM Nieuw 
Lekkerland of per mail: J.C.A.Scheepers1993@kpnmail.nl  
 

AGENDA: 
Meivakantie :   maandag 27 april 2015 t/m zaterdag 9 mei 2015 (geen lessen) 

Hemelvaart:  donderdag 14mei 2015 t/m zaterdag  16 mei  2015 (geen lessen) 

Pinksteren:  maandag 25 mei 2015 (geen lessen) 

Uitvoering:  zaterdag 4 juli 2015 

Zomervakantie:  maandag 6 juli 2015  t/m zaterdag 22 augustus  2015 (geen lessen) 
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