• • • NIEUWSBRIEF JANUARI 2021
Dance Barendrecht is officieel van start! Sinds 1 januari is de gemeente Barendrecht
een hele leuke vereniging rijker! We staan te popelen om er met elkaar een
fantastische vereniging van te maken. In deze nieuwsbrief lees je meer over de
aanstelling van het nieuwe bestuur, de verhoging van de bondscontributie, een
update van het coronaprotocol en de coronaproof evenementen die wel kunnen
doorgaan dit jaar.

Algemene Ledenvergadering
Tijdens de eerste digitale Algemene Ledenvergadering van Dance Barendrecht is het nieuwe bestuur
aangesteld bestaande uit: Kimm Berns (voorzitter), Jacco Gielen (penningmeester) en Astrid Terlouw
(secretaris). Wij wensen dit nieuwe bestuur veel plezier en wijsheid toe met het besturen van onze mooie
vereniging. Ook kon er al een aantal vrijwilligers bij naam worden genoemd, die zich voor enkele
commissies hebben aangemeld. Tijdens de ALV zijn zelfs twee leden direct aangesteld voor de
kascontrolecommissie. Deze betrokkenheid wordt enorm gewaardeerd. Evenals de betrokkenheid die
vele leden of ouders van leden via het AVG formulier in november hebben geuit om iets te betekenen voor
de vereniging. Dit zijn er maar liefst honderd. Zij hebben in de week na de ALV allemaal een bedankmail
gekregen met daarbij de vraag hoe zij hun steentje het liefst willen bijdragen. Wij zoeken nog enthousiaste
vrijwilligers voor een aantal commissies waaronder de sponsorcommissie, de ledenwervingscommissie en
de activiteitencommissie. Voor de activiteitencommissie kan dit ook betekenen dat jouw naam op het
lijstje “helpende handen” komt en dat de commissie jou mag benaderen wanneer er een specifieke
activiteit plaatsvindt. Dan kun je per keer bepalen of het je uitkomt.

Bondscontributie
De KNGU vraagt voor elk lid ook bondscontributie, de hoogte van dit bedrag wordt door de KNGU
vastgesteld. Deze bondscontributie wordt zoals je gewend bent elk kwartaal afgeschreven samen
met de contributie. Voor 2021 heeft de KNGU de bondscontributie voor leden verhoogd. Leden tot 16
jaar betalen €5,80 in plaats van €5,65 per kwartaal en 16+ leden betalen €7,15 in plaats van €6,95 per
kwartaal. De lidmaatschapscontributie is gelijk gebleven. Binnenkort volgt een
toestemmingsformulier voor de automatische incasso. Dit in aanvulling op de formulieren die je
eerder hebt ingevuld. Over de (eerste) contributie over kwartaal 1 krijg je later bericht.
Deze bondscontributie wordt .. per kwartaal samen met het lidmaatschapsgeld geincasseerd.

Lees verder op de volgende pagina.

Covid-19 update
Tot en met 9 februari 2021 mogen er nog geen trainingen plaatsvinden in de zalen. Voor elke dansgroep
wordt een passend vervangend aanbod verzorgd door de dansleiding. Onze hoop blijft om, zodra het weer
toegestaan is, veilig en gezond in de zaal te dansen en de lessen live voort te zetten. Tot die tijd houden we
jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Het eerder verstuurde Coronaprotocol wordt verlengd tot
en met 9 februari.

Dans2Shows en wedstrijden
Omdat vanwege Covid-19 alle shows en wedstrijden niet kunnen doorgaan zoals we gewend zijn heeft
de KNGU digitale alternatieven bedacht: de Dance2video, de Dance2clip, en de Wedstrijdvideo. Zodra
we weer mogen dansen zullen we video's opnemen om in te sturen ter beoordeling. De groepen van
Dance Barendrecht zullen meedoen aan deze digitale shows of wedstrijden. Een mooie uitdaging om
samen aan te werken.

Kick-off event Dance Barendrecht
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een ludiek, digitaal kick-off evenement om het begin van Dance
Barendrecht op feestelijk wijze te vieren! Meer informatie volgt.

