NIEUWSBRIEF DECEMBER
Op 1 januari 2021 start onze nieuwe vereniging Dance Barendrecht! Sinds de zomer is er door de
oprichtingscommissie, het kandidaatsbestuur en het leidingteam hard gewerkt om deze nieuwe
vereniging, die zich volledig gaat richten op dans, mogelijk te maken. Wij hebben er onwijs veel zin in!
Dance Barendrecht wordt een vereniging waar jij jouw passie voor dansen tot uiting kan brengen en
waar je terecht kunt voor leuke verenigingsactiviteiten.
Contributie
Jij hebt ons middels het AVG-formulier toestemming gegeven om jouw gegevens te
gebruiken voor onder andere de ledenadministratie. In januari wordt de eerste
kwartaalcontributie geïnd door Dance Barendrecht. De hoogte van deze contributie is
gelijk aan de contributie die je betaalde bij GVB. Indien je bezwaar hebt tegen de
automatische incasso vragen we je om dit kenbaar te maken door een mail te sturen
naar info@dancebarendrecht.nl.
Eerste Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 8 januari om 19:30 uur vindt de eerste algemene ledenvergadering plaats van
Dance Barendrecht. Zet deze datum vast in je agenda! Tijdens deze vergadering wordt het
kandidaatsbestuur voorgesteld en zal er gestemd worden. We blikken vooruit op de
plannen en ambities van de vereniging. Uiteraard zorgen wij voor een feestelijke Coronaproof editie. Een officiële uitnodiging hiervoor volgt.
Nieuwe look
Bij een nieuwe vereniging hoort natuurlijk een nieuwe look! Groen is onze nieuwe
verenigingskleur. Met trots presenteren wij ons nieuwe logo.
Uiteraard hebben wij ook een nieuwe verenigingsvlag nodig waarmee we bij optredens
en wedstrijden laten zien wie wij zijn. Heb jij een goed idee over hoe de vlag eruit moet
zien, doe dan mee aan onze vlaggenwedstrijd. Stuur je ontwerp of tekening in naar
info@dancebarendrecht.nl voor 4 januari 2021. Wie weet wordt jouw ontwerp
gekozen voor de officiële verenigingsvlag.
Volg ons op de socials!
Op onze social media kanalen zullen we de komende tijd updates delen over onze
ontwikkelingen. Zo staat er onder andere een feestelijke aftrap op de planning. Meer
informatie hierover volgt.
https://www.facebook.com/DanceBarendrecht/
https://www.instagram.com/dancebarendrecht/
https://www.youtube.com/user/jazzdancingnl

