• • • NIEUWSBRIEF JANUARI 2022
In deze nieuwsbrief lees je meer over de Wintershow die Zomershow wordt, een kleine
verhoging van de bondscontributie en over onze verenigingskleding die nu een eigen tab heeft
op onze website.

De Wintershow wordt een Zomershow
Aanstaande zondag zou onze Wintershow plaatsvinden. Helaas mogen de theaters vanwege de
Coronamaatregelen nog niet open. Omdat alle dansers staan te popelen om eindelijk weer eens
echt in het theater te staan na de Corona periode, hebben we ervoor gekozen om de Wintershow
te verplaatsen.
De nieuwe datum van de show is: 12 juni. Zet deze datum vast in je agenda!
De Wintershow wordt dus een Zomershow. Alle teams zijn druk bezig met de voorbereiding voor
de show met als thema “Movienight”.
Bewaar de aangeschafte kaarten goed, deze worden automatisch doorgezet naar de nieuwe
datum. Ben je op 12 juni onverhoopt verhinderd, dan is het mogelijk om de kaarten te
retourneren. Stuur een mail naar info@dancebarendrecht.nl met daarin:
- het aantal kaarten dat je wilt retourneren
- voor welke show je kaarten hebt
- je rekeningnummer.
Lever de kaarten in bij je eigen leiding. Zodra de leiding de kaarten in ontvangst heeft genomen
storten we het bedrag op je rekening.

Kleine verhoging bondscontributie
De KNGU heeft besloten de bondscontributie te verhogen, maar slechts met een klein
bedrag. De jaarlijkse prijsindexatie (automatische prijscompensatie) wordt niet verhoogd
maar gelijk gehouden aan 2021, namelijk 2,6%. Dit houdt in dat voor juniorleden de
bondscontributie stijgt met vijftien cent per kwartaal naar € 5,95 en voor leden van 16 jaar
en ouder stijgt met twintig cent per kwartaal naar € 7,35.
Het bestuur heeft besloten de lidmaatschapscontributie voor de rest van dit dansseizoen
2021-2022 gelijk te houden aan het voorgaande jaar. Kijk op onze website voor meer
informatie over de contributie.

Info verenigingskleding nu ook te vinden op de website
Op onze website vind je alle informatie over de verenigingskleding van Dance Barendrecht. Hoe
je de verenigingskleding kunt bestellen, waar je je schoenen kan kopen, maar ook hoe je een
toffe Dance Barendrecht tas of andere gadgets kunt aanschaffen.
Heb jij een leuk idee voor Dance Barendrecht kleding of accessoires, laat dit dan weten aan
kledingcommissie@dancebarendrecht.nl.
Voor de recreatiegroepen hebben we jarenlang plezier gehad van de roze topjes. Helaas is deze
stof niet langer meer verkrijgbaar en zullen we dit jaar op zoek gaan naar andere mooie topjes
voor de recreatiegroepen. Daarover later meer.

