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Weer een stapje vooruit, dansen binnen t/m 17 en buiten boven de 27 jaar 

Vanaf woensdag 19 mei gaan we weer binnen dansen met alle groepen tot en met 17 jaar. Dit betekent dat we 

ook weer wat meer aan de technieken kunnen gaan werken. Er gelden een aantal voorwaarden voor het 

dansen in de binnensportlocaties: 

• Bij binnenkomst wordt een gezondheidscheck gedaan bij onze leden (ouders mogen de leden buiten 

afzetten en weer ophalen, maar helaas nog niet mee de zaal in). 

• De leden die aan de les deelnemen worden geregistreerd. 

• Er zijn extra hygiënemiddelen beschikbaar. 

Alle laatste nieuwe maatregelen zijn opgenomen in het Protocol Verantwoord Sporten vanaf 19 mei 2021.  

Daarnaast gaan we buiten trainen met de groepen boven de 27 jaar. Deze groepen hebben het lang 

volgehouden met de online danslessen en staan ook te popelen om met elkaar, op 1,5 afstand, weer buiten te 

mogen dansen. 

 

In de mei editie van de nieuwsbrief lees je meer over de versoepelingen van de coronamaatregelen en de 

aankomende evenementen. Ook lees je meer over wat de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen betekent voor Dance Barendrecht.  

Doe jij mee aan de pubquiz? 

Dance Barendrecht organiseert op 29 mei om 19.00 uur een toffe digitale pubquiz voor jou en je gezin, 

vrienden of huisgenoten. Ben jij goed in quizen of vind je het gewoon gezellig? Schrijf je dan voor 27 mei in 

via de link, dan krijg jij de info over deelname per mail toegestuurd. De vragen in de quiz gaan over zeer 

diverse thema's dus hoe diverser jouw team, hoe groter de kans is dat jouw team wint! 

Kijk de zomerdansshow 

Op 11 juli om 16:00 uur is het zover: de zomerdansshow van 2021! 

Om de eerste periode van Dance Barendrecht feestelijk af te sluiten, 

zullen wij de mooiste dansen van alle groepen laten zien.  

Het is wel een beetje anders dan andere jaren: je hoeft de deur niet 

uit, je hoeft niet te kiezen aan wie je de kaarten geeft en je kan 

tussendoor gewoon even plassen, want de zomerdansshow is dit jaar 

online! Stuur de link door naar vrienden en familie en bekijk samen de 

leuke show. Waar je normaal gesproken niet alle dansen ziet, omdat 

je moet klaar staan of moet voorbereiden, zie je nu echt elke dans: 

hoe leuk is dat?   

Wij hopen dat jullie genieten van de show en het contact met elkaar.  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://forms.gle/XLFxE57WARhSWMof6


 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen  

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking. Deze wet 

geldt speciaal voor verenigingen en stichtingen en scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van 

bestuursleden aan. Dit geldt dus ook voor onze vereniging. 

Om een goed bestuur te waarborgen gaat dit binnen Dance Barendrecht over de volgende punten: 

1. Het is en blijft belangrijk dat elke bestuurder zich gedraagt naar het belang van de vereniging en 

geen eigen belangen nastreeft. Een bestuurder met een persoonlijk belang mag dus niet 

deelnemen aan besluitvorming over dat onderwerp. 

2. Het kan voorkomen dat alle bestuurders om bijzondere reden afwezig zijn en niet in staat zijn om 

besluiten te nemen. Dit lijkt een uitzonderlijke situatie. Toch moet iedere vereniging beschrijven 

dat zij in zo’n situatie voor elk van de bestuurders een vervanger aanwijst die tijdens deze tijdelijke 

periode gelijkwaardig handelt als een bestuurder. Wij doen dit door te kiezen voor een back-up via 

de leden van de oude oprichtingscommissie. 

3. De aansprakelijkheid van bestuurders moet specifieker omschreven worden. 

Het gaat in dit soort situaties veelal om de uitvoering van de wet zoals nu ook voor bestuur geldt dat zij zich 

net als de leden moeten gedragen naar de statuten en het huishoudelijke reglement. 

Toch is het ook nodig dat een aantal wettelijke bepalingen in de statuten worden opgenomen. De statuten 

dienen dus te worden aangepast. Het doorvoeren van de wijzigingen moet gebeuren bij de eerstvolgende 

statutenwijziging. 

Dance Barendrecht kiest ervoor om de statuten op een later moment (binnen de maximale termijn van 5 

jaar) aan te passen. We kiezen hiervoor omdat we net nieuwe statuten hebben en wijzigingen door de 

notaris doorgevoerd moeten worden. We bekijken of er in de komende periode meer wijzigingen nodig zijn 

in de statuten. Deze nieuwe statuten zullen worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. 

Mocht je meer willen lezen over deze wet kun je dit raadplegen via Wat is WBTR? – WBTR-programma. 

https://www.facebook.com/DanceBarendrecht
https://www.instagram.com/DanceBarendrecht
https://www.youtube.com/JazzDancingNL
https://wbtr.nl/wat-is-wbtr/

