
Beste leden,

Eerder heb je van ons bericht ontvangen dat de dansdiscipline van Gymnastiekvereniging
Barendrecht per 1 januari verder gaat als nieuwe dansvereniging onder de naam Dance
Barendrecht. Dit besluit is genomen in goede harmonie tussen het bestuur van GVB en de
oprichtingscommissie van Dance Barendrecht. In deze brief staat meer informatie over wat dit
precies betekent voor jou als lid. 

De voordelen van de nieuwe vereniging. 
Als specialistische dansvereniging zijn wij kleinschaliger en focussen we ons specifiek op de
danssport. Daardoor kunnen we beter aansluiten bij de behoefte van jou als lid en kunnen we
onze leden meer bieden. Ook de aansturingsstructuur wordt een hiermee een stuk
overzichtelijker. We ervaren binnen Dance Barendrecht een grote betrokkenheid van de leden en
hun ouders. Samen gaan we er een geweldige vereniging van maken. 

Wat betekent dit voor mij als lid?
Per 1 januari sport jij bij Dance Barendrecht in plaats van bij Gymnastiekvereniging Barendrecht.
Voor jou als lid verandert er in principe niets. De hoogte van de contributie, de trainingsdagen en
uren, de trainsters en de zalen blijven ongewijzigd. 

Sport jij bij zowel de dansdiscipline als bij een van de disciplines van GVB dan zullen de
contributie voordelen blijven bestaan voor dit seizoen.

In samenwerking met het bestuur van GVB zullen we jouw lidmaatschap automatisch overzetten
naar de nieuwe vereniging. Dance Barendrecht zal de KNGU inschrijvingskosten voor haar
rekening nemen. Om de overschrijving compleet te maken hebben we jouw toestemming nodig.
Om dit te regelen ontvang je op korte termijn van ons een toestemmingsverklaring voor de
automatische incasso voor de afschrijving van de contributie en een AVG formulier waarmee je
ons toestemming geeft om jouw gegevens te mogen gebruiken.

Dance Barendrecht



De nieuwe vereniging
De oprichtingscommissie bestaande uit Rowan Huijgen, Astrid Terlouw, Kim Hamer van
Hoeven, Petra de Kat, Jacco Gielen, Andre van der Heiden, Denny Terlouw en Kimm Berns is
momenteel samen met de leiding van Dance Barendrecht bezig om alle voorbereidingen te
treffen om per 1 januari goed van start te kunnen. 

Begin 2021 zal er een speciale Algemene Ledenvergadering georganiseerd worden. Hierover
volgt later meer informatie. Hier zal het nieuwe bestuur worden gekozen.

De kandidaats bestuursleden zijn:
Voorzitter: Kimm Berns 
Penningmeester: Jacco Gielen 
Secretaris: Petra de Kat (tot aan de zomer), Astrid Terlouw (vanaf de zomer)

Zodra het bestuur is aangesteld zullen wij ook diverse commissies opstarten. Denk aan een PR
commissie, een activiteitencommissie, een kledingcommissie, een kascontrole commissie en
een jeugdcommissie. 

Vragen
Heb je vragen, wil je een goed idee delen of vind je het leuk om mee te denken over de nieuwe
vereniging door bijvoorbeeld zitting te nemen in een commissie mail dan naar
info@dancebarendrecht.nl

Met vriendelijke groet,
De oprichtingscommissie van Dance Barendrecht

Rowan Huijgen, Astrid Terlouw, Kim Hamer van Hoeven, Petra de Kat, Jacco Gielen, Andre van
der Heiden, Denny Terlouw en Kimm Berns


