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Het eerste Dance Barendrecht verenigingsfeest 
 
Het is bijna zover!!! Op 14 januari is ons geweldige verenigingsfeest. Met als thema dit jaar…  
Glitter & Glamour. Deze dag vieren wij dat wij als zelfstandige vereniging enorm veel sportplezier 
met elkaar beleven en dat onze vereniging gedragen wordt door vrijwilligers, dansleiding en al onze 
leden. Een feest om jullie allemaal in het zonnetje te zetten, de dag ziet er als volgt uit: 
 
Shift 1 
Alle leden t/m 12 jaar zijn welkom van 14.00 - 15.00 uur 
Voor de leden t/m 4 jaar is er een ‘earlybird’ toegang vanaf 13.30 uur. 
Wat kunnen jullie verwachten? 
Springkussens, schminken, popcorn, photobooth, tattoo’s, drinken en heel veel gezelligheid. Ouders 
worden verwacht samen met hun eigen kind deze leuke activiteiten te bezoeken. Er is koffie en thee 
in BLOK0180! 
 
Shift 2 
Alle leden van 12 t/m 17 jaar zijn welkom van 17.00 - 19.00 uur 
Wat kunnen jullie verwachten? 
Photobooth, just dance, chillhoekjes, muziek en… bij de frietkraam patat met een snack! 
 
Shift 3 
Alle leden vanaf 18 jaar zijn welkom vanaf 20.00 - 23:30 uur 
Wat kunnen jullie verwachten? 
Een spetterende avond met een pubquiz door een officiële host. Gezellig dansen, borrelen en 
bijkletsen met elkaar! 
 
Locatie: Sporthal Zichtwei en BLOK0180 
 
We hopen iedereen te kunnen verwelkomen bij ons eerste Dance Barendrecht verenigingsfeest! 
Je mag een introducee meenemen naar ons verenigingsfeest. 
 
Groetjes, de feestcommissie 
  

In deze nieuwsbrief lees je meer over het programma van het Dance Barendrecht verenigingsfeest, 

informeren we je over de nieuwe bondscontributie en blikken we terug op de Algemene 

Ledenvergadering. Ook vind je meer informatie over de nieuwe Dance Barendrecht tops.  



 

 

  

Verhoging bondsontributie KNGU voor 2023 
 
De contributie bij Dance Barendrecht bestaat uit de bondscontributie die de vereniging betaalt aan 
de KNGU en de lidmaatschapscontributie voor de vereniging.  Jaarlijks worden de 
bondscontributietarieven van de KNGU geïndexeerd. Na zorgvuldige afweging en op basis van de 
enorme lastenstijgingen waarmee de KNGU wordt geconfronteerd ontkomen zij niet aan een 
verhoging van de contributie van 8%. Deze verhoging komt voornamelijk voort uit de hoge 
inflatiecijfers (14,3% in oktober 2022) en stijgende personeelskosten (cao sport). 
 
De bondscontributietarieven per kwartaal voor 2023 worden als volgt: 
Junior leden € 6,45  (was € 5,95 in 2022) 
Senior leden € 7,95  (was € 7,35 in 2022) 
 
Het bestuur heeft besloten de lidmaatschapscontributie gelijk te houden aan het voorgaande jaar. 
Kijk op onze website voor meer informatie over de contributie.  

Terugblik Algemene ledenvergadering 
 
Op 1 december vond de eerste live Algemene Ledenvergadering plaats, met een fijne opkomst. We 
stonden met heerlijke Sinterklaasversnaperingen stil bij de financiën van het afgelopen jaar, de 
begroting van het nieuwe jaar en alle mooie ambities. Tevens zijn de nieuwe statuten vastgesteld 
met enkele wijzigingen, onder andere vanuit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De 
nieuwe versie van de statuten vind je terug op onze website. 

https://www.dancebarendrecht.nl/over-dance-barendrecht/#reglementen


 

 

 

Nieuwe verenigingstops 
 
Recreatie 
Dance Barendrecht introduceert nieuwe prachtige zwarte tops voor alle recreatie groepen. We 
hebben gekozen voor nieuwe recreatietops omdat de roze top verouderd was en de stof niet 
meer verkrijgbaar is. Deze nieuwe top is voor elke leeftijd geschikt en van goede kwaliteit.  
Wil je danskleding kopen, dan raden we je aan om de verenigingstop te kopen. Hoe leuk is het 
om straks met het hele team te schitteren in dezelfde dance Barendrecht top?  Je bent niet 
verplicht deze top aan te schaffen, maar we raden het wel sterk aan. 
 
Bestellen kan tot en met 15 januari bij SportEmotion via deze link.  
 
 
Wedstrijdgroepen 
De wedstrijdgroepen hebben eerder al mooie nieuwe tops kunnen aanschaffen. We hebben 
gekozen voor deze nieuwe tops om diverse redenen. De oude wedstrijd tops hebben we al ruim 
acht jaar binnen de wedstrijdgroepen. Dit is dus nog uit de tijd dat we bij GV Barendrecht 
hoorden. Voor een nieuwe vereniging is een nieuwe top een mooi beeld. We wilden een top die 
voor elke wedstrijdgroep geschikt is. Van de allerkleinsten tot de volwassenen. (Alleen de 
instapgroep draagt de recreatie top omdat zij ook nog in de recreatie dansen. We willen hen 
niet verplichten om dubbele kosten te maken.)  
 
Vorig seizoen hebben wij, helaas, bij meerdere groepen aftrek gekregen omdat de wedstrijdtop 
omhoog rolde en er een witte band of stuk buik zichtbaar was. Dit risico willen we niet nog een 
jaar lopen. Daarom is de nieuwe top voorzien van een zwarte plakstrip en is hij een stukje 
langer. Van dansers kregen we vaak te horen dat ze graag met een (sport)bh aan willen dansen, 
dus daar hebben we rekening mee gehouden met dit nieuwe ontwerp. Door het 
dubbelgevoerde mesh kan er een bh met bandjes onder de top gedragen worden. 
 
Voor enkele leden (die pas net in demo dansen) volgt het aanschaffen van een nieuwe top 
misschien snel op de oude. Uiteraard kunnen de oude tops gebruikt worden bij andere 
optredens, in de lessen of voor eigen gebruik. 
 
Dans jij in de demo, maar wil je ook graag een recreatie verenigingstop aanschaffen dan kan dat 
tot en met 15 januari bij SportEmotion via deze link. 

https://www.facebook.com/DanceBarendrecht
https://www.instagram.com/DanceBarendrecht
https://www.youtube.com/JazzDancingNL
https://www.sportemotion.com/products.asp?ID=1814&AppMode=PRODLIST&ItemGroupId=01070378&RESULTS=1&CatGroupId=1080
https://www.sportemotion.com/products.asp?ID=1814&AppMode=PRODLIST&ItemGroupId=01070378&RESULTS=1&CatGroupId=1080

