Beste danseressen, ouders en verzorgers,
Het dansseizoen van 2020-2021 zit er al weer op! En wat een speciaal
jaar was het, we begonnen met binnen lesgeven, om vervolgens weer de
laptops erbij te pakken voor online lessen, daarna mochten we buiten
dansen, maar gelukkig konden we alle lessen binnen afsluiten!
We hebben genoten van de optredens en vonden het ontzettend fijn om
iedereen weer 'in het echt' te zien. Alle danseressen hebben prachtig
gedanst en Cynthia en Meira zijn reuze trots!
We willen de dansgroepen Inspiration en Infinity bedanken voor hun inzet
tijdens het opreden van De Vliegende Hollander in Luyksgestel, jullie
hebben het super goed gedaan!
Start dansseizoen 2021-2022
Op maandag 6 september starten alle lessen weer in de Höllekes.
De week erna, 13 t/m 18 september, is het vriendjes en vriendinnetjes
les. We zouden graag wat meer leden willen, dus zeg het voort. Iedereen
is welkom!
Open Dag
Zondag 19 september is het open dag, deze vindt plaats in de Höllekes.
Op Facebook en Instagram zal je de komende tijd informatie voorbij zien
komen over deze dag.
Sommige groepen willen we vragen om te komen optreden of mee te doen
tijdens een demonstratieles. Zij hebben hierover een mail ontvangen.
Club Actie supermarkt PLUS
In september start de Club Actie bij supermarkt PLUS in Eersel. Wanneer
je boodschappen doet bij de plus kun je sponsorpunten sparen voor
SiDanza. Deze sponsorpunten zijn geld waard en dit geld kan de
vereniging bijvoorbeeld besteden aan de grote voorstelling in juli 2022!
Vanaf 5 september begint deze actie en kun je beginnen met sparen voor
SiDanza!
Grote voorstelling 2022
De grote voorstelling komt weer in zicht! Het verhaal is af en Cynthia
en Meira kunnen niet wachten om dansen te gaan maken en kleding te gaan
naaien!
Zet 1, 2 en 3 juli in de agenda want dan gaan we schitteren op het
podium!

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Vanaf 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan deze
nieuwe wet. Omdat dit goed geregeld moet worden willen wij vragen of
iemand van onze leden ons daarbij kan helpen. Is er iemand die hier
verstand van heeft en ons kan ondersteunen? Stuur een berichtje naar
bestuur@sidanza.nl!
Agenda 2021-2022
6 september 2021
10 september 2021
13 t/m 18 september 2021
19 september 2021
24 september 2021
voor Inspiration en Infinity)
1 juli
2 en 3 juli 2022

Start dansseizoen
Spitzen passen door flevodancewear.
Vriendjes en vriendinnetjes lessen
Open dag SiDanza
Optreden De Vliegende Hollander in de Schalm (alleen
Generale repetitie voorstelling
Voorstelling SiDanza

Wij wensen iedereen een heerlijke zomervakantie! Geniet, rust uit en
maak plezier en tot in september!
Hartelijke groetjes,
Het Bestuur SiDanza
De Docenten SiDanza

