
Beste leden, ouders en verzorgers, 
 
Nieuw dansjaar 
Het nieuwe dansjaar is inmiddels alweer 4 weken bezig. Misschien hebben jullie het 
gemerkt, er waren problemen met de mailserver waardoor de communicatie tijdelijk plat 
lag, maar die zijn gelukkig opgelost en nu kunnen we jullie weer op de hoogte stellen van 
alle zaken die er spelen en plannen voor leuke activiteiten. Het dansjaar begon weer met 
vriendjes en vriendinnetjes lessen en op zondag 18 september de open dag. Altijd een leuk 
moment om mensen uit de omgeving kennis te laten maken met het dansaanbod van 
SiDanza en tegelijkertijd een mooie dag aan het begin van het nieuwe seizoen om weer 
samen te komen en lekker te dansen voor geïnteresseerd publiek. 
 
Dansgroepen 
Op vrijdag 23 september was er de mogelijkheid om auditie te doen voor de dansgroepen. 
Een dansvloer vol enthousiaste leerlingen die erg hun best deden om in korte tijd de 
danspasjes van Cynthia en Meira onder de knie te krijgen en ten uitvoer te brengen. Altijd 
weer een beetje spannend.  Het was voor de docenten een moeilijke puzzel dit jaar, omdat 
de meest ervaren dansgroep, Infinity, inmiddels geslonken is tot drie deelnemers. 
Uiteindelijk is besloten om deze groep (eventueel tijdelijk) op te heffen en de jazzgroep 
waar deze drie leerlingen deel van uitmaken wat vaker te laten optreden. De dansgroep 
Inspiration blijft in de huidige vorm bestaan en er is een nieuwe dansgroep gevormd waar 
nog een passende naam voor verzonnen gaat worden. 
 
Grote Clubactie 
Vorig jaar heeft SiDanza meegedaan aan de Grote Clubactie en is er ruim 3000 euro 
opgehaald met als bestemming de spectaculaire voorstelling in de Muzenval begin juli. De 
Grote Clubactie bestaat dit jaar 50 jaar. Het biedt verenigingen een mooie kans om wat 
extra geld binnen te halen, daarmee de lidmaatschapskosten laag te houden en daarnaast is 
het erg goed georganiseerd. Wij als vereniging hebben ook graag ruimte voor wat extra’s. Zo 
is er behoefte aan een nieuwe geluidsinstallatie. Ook geeft dit extraatje ons de mogelijkheid 
om wat kleinere groepen die niet kostendekkend zijn toch door te laten gaan. En daarnaast 
organiseren we graag leuke activiteiten voor onze leden waarover zo meer. Reden genoeg 
om ook dit jaar weer ons best te doen met de lotenverkoop. De boekjes met QR-code en 
machtigingsformulieren worden uitgedeeld in de lessen. We zullen jullie net als vorig jaar op 
de hoogte houden van het verloop. De actie loopt tot 21 november. 
 
Agenda 
19 oktober:  Algemene Ledenvergadering 
10 december:  Kerstmarkt 
10+11 februari:  Stinselse Avond 
22 januari/26 maart/16 april:  Koffie Dansant 
3+4 juni:  24 uurs Kamp 
?? juni: Voorstelling Dansgroepen in de Muzenval 
 
Zoals jullie hierboven kunnen zien zijn er weer leuke plannen in de maak. Alle leerlingen 
krijgen tijdens de Koffie Dansant de kans om op te treden voor vrienden en familie. De 
optredens zijn in de grote zaal van de Höllekes: gezellig, kleinschalig, onder het genot van 



een kopje koffie met wat lekkers erbij. De groepen worden verdeeld over de drie 
ochtenden. Zodra de planning rond is, zullen de docenten dit communiceren. Nieuw op de 
agenda dit jaar is het 24 uurs kamp (12.00-12.00). Er wordt een aparte werkgroep gevormd 
die zich met de organisatie hiervoor bezig gaat houden. Vind je het leuk om hierover mee te 
denken, stuur ons vooral een mailtje. Het doel is om de docenten hier minimaal mee te 
belasten, aangezien die dan druk bezig zullen zijn met de voorbereiding van de voorstelling 
van de dansgroepen eind juni. 
 
Tot slot 
Het is weer een heel epistel geworden, deze mail. Als je nog steeds aan het lezen bent, 
bedankt voor de aandacht!  We zien jullie graag terug bij de Algemene Ledenvergadering 
over twee weken. Meer details hierover volgt in een aparte mail. 
 
Met vriendelijke groeten namens het bestuur en de docenten, 
Sandra van de Kamp (voorzitter) 


