• • • NIEUWSBRIEF MAART
In deze nieuwsbrief lees je meer over de contributiekorting, onze Corona regels in de lessen, de
nieuwe mascotte en de plannen voor de toekomst.

Korting contributie
We hebben leuk nieuws! Ondanks dat we een startende vereniging zijn, kunnen we toch een
contributiekorting van 20% over kwartaal één bieden. Vanwege Corona zien de lessen er anders uit dan we
gewend zijn en dat vraagt wat van ons allemaal. Daarom willen we toch graag iets teruggeven aan de leden
binnen de mogelijkheden die we hebben. Deze korting zal verrekend worden bij de incasso van het tweede
kwartaal.

Corona update
Helaas zijn alle Corona maatregelen verlengd tot 20 april. Tot die tijd blijven de huidige regels gelden
voor de danslessen. Groepen met leden tot 18 jaar mogen buiten trainen bij de sportlocatie waar
normaal gesproken de lessen plaatsvinden. Voor de groepen met leden tot 27 jaar geldt dat zij buiten
mogen trainen op een door de gemeente aangewezen sportlocatie. Op dit moment maken we voor
deze groepen gebruik van de sportvelden van de voetbal bij de Bongerd. Voor de groepen met leden
die 27 jaar of ouder zijn geldt helaas dat buiten sporten in groepsverband nog niet mag, voor deze
groepen zullen de digitale lessen voortgezet worden. We blijven uitkijken naar een nieuwe update.

Nieuwe mascotte
Dance Barendrecht heeft inmiddels een prachtige nieuwe vlag. Een nieuwe mascotte mag natuurlijk niet
ontbreken! Heb jij een goed idee voor een nieuwe mascotte die past bij onze groene clubkleuren en de
Dance Barendrecht vlag? Stuur dan je idee samen met een toelichting waarom we voor deze mascotte
moeten kiezen naar kimhamervanhoeven@gmail.com. De deadline voor het insturen is verlengd tot 10
april. De ingezonden mascottes worden gedeeld via social media. Alle leden van de vereniging mogen
stemmen op hun favoriet.

Plannen
Wij zijn onwijs blij met alle positieve reacties over de opstart van Dance Barendrecht. De kick-off om
de start van onze mooie nieuwe vereniging te vieren was een groot succes. Veel leden hebben
kennisgemaakt met het nieuwe bestuur, de leiding, de visie van de vereniging, de nieuwe huisstijl en de
vlag die is gemaakt door onze leden. Ook is de nieuwe verenigingsdans aangeleerd. Heb jij de kick-off
gemist? Kijk terug via: https://www.youtube.com/watch?v=0JAvoXMmCXM.
De leiding en het bestuur hebben aansluitend samen gebrainstormd over wat wij de leden van Dance
Barendrecht willen bieden, dit jaar en in de toekomst. Er is gesproken over het dansaanbod en over de
evenementen die we gaan organiseren. De plannen worden nu verder uitgewerkt en worden later
gepresenteerd. Heb jij een goed idee? Stuur je idee in naar info@dancebarendrecht.nl.

