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Contributie 
Een dezer dagen wordt de eerste contributie van Dance Barendrecht geïncasseerd. Om er zeker van te zijn 

dat dit met het nieuwe ledensysteem zorgvuldig gebeurt worden de reguliere bedragen geïncasseerd. Een 

klein lichtpuntje is dat het bestuur nadenkt of er achteraf toch een korting kan worden (terug)gegeven aan 

de leden, gewoon omdat het voor iedereen een andere situatie is dan we gewend zijn. Hoe en wat kan het 

bestuur pas bepalen na afloop van het hele kwartaal. Hierover krijg je later bericht. 

In de nieuwsbrief van februari lees je meer over de incasso van de contributie, de verlenging van het 

Corona protocol en maak je kennis met de nieuwe vertrouwenscontactpersoon. Heb jij de 

verenigingskick-off ook al in je agenda staan? 

Corona protocol 
Op dinsdag 2 februari is in de persconferentie aangekondigd dat de lockdown wordt verlengd. Het 

Coronaprotocol van Dance Barendrecht wordt daarom ook verlengd tot nader order. Dance 

Barendrecht zal de digitale danslessen voortzetten.  In veel groepen wordt er in de digitale lessen 

gewerkt aan de voorbereidingen voor de digitale Dance2 show of -clip of wedstrijd.  

Vertrouwenscontactpersoon 
Dance Barendrecht heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Inge van Meulen stelt zich graag 

aan je voor. 
“Ik ben Inge van Meulen en sinds januari 2021 de vertrouwenscontactpersoon voor Dance Barendrecht. Bij 

Dance Barendrecht komt iedereen om te dansen, te bewegen, samen bezig te zijn en met plezier iets 

moois neer te zetten. Gepaste omgangsvormen zijn van groot belang om een veilig sportklimaat te 

creëren. Soms kunnen er problemen in de omgangsvormen ontstaan zoals bijvoorbeeld pesten, ruzie of 

ander ongepast gedrag.  De vertrouwenscontactpersoon is benaderbaar voor iedereen (leden, ouders, 

leiding) die een probleem in de omgangsvorm ervaart tijdens de lessen of met mensen van de vereniging. 

Ik zal naar het probleem luisteren en samen zullen we een oplossing zoeken. Belangrijk om te weten is dat 

de gesprekken met mij in vertrouwen plaats vinden.” 

Mocht je contact op willen nemen met mij dan kan dat via: 

vertrouwenscontactpersoon@dancebarendrecht.nl 

Kick-off 
Op 20 februari kun je om 16:00 uur de live première uitzending van Dance Barendrecht volgen via ons 

YouTube kanaal https://youtube.com/user/jazzdancingnl. Staat dit bij jou al in de agenda? In deze live 

uitzending: leer je het bestuur kennen, maak je kennis met de leiding en dansgroepen, leer je de nieuwe 

verenigingsdans en wordt de officiële verenigingsvlag bekend gemaakt. Tijdens de uitzending kun je 

live chatten met leiding, bestuur en andere leden. Graag tot dan! 
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