Beste leden, ouders en verzorgers,
Na twee turbulente maanden is het weer eens hoog tijd voor een nieuwsbrief. Misschien
denken jullie: “Hoezo turbulent?” Qua ballet was het juist misschien een beetje saaier of
lastig, zo inline. Maar uit het zicht en achter de schermen is er juist van alles gebeurd en
gaande waar we jullie graag van op de hoogte willen stellen.
Activiteiten:
Een aantal activiteiten die eerst nog op de agenda stonden, zoals de kerstmarkt, de
Stinselse avond en ons “Dans eens anders” event is door Corona helaas niet doorgegaan.
Wel heeft Sinterklaas voor alle leden een zakje snoepgoed achtergelaten en is Piet op
bezoek geweest bij de Peuters. De komst van deze bijzondere gast, een groep verklede
peuters en een opblaasbare tumblingbaan zorgde voor een vrolijk, stuiterend tafereel.
Daarnaast is Meira met een nieuwe les begonnen: Shape en Stretch. Tijdens de
(avond)lockdown heeft het even stilgelegen, maar nu kunnen de deelnemers gelukkig weer
aan de gang.
Maatregelen:
Sinds 6 november hebben we te maken gehad met 5 opeenvolgende maatregelen: het
coronatoegangsbewijs, de avondlockdown, de algemene lockdown, de sportclubs die weer
mochten beginnen en nu de verdere opening. Bij iedere verandering in de richtlijnen waren
onze docenten weer genoodzaakt het rooster en/of de lesvorm aan te passen, zodat ieder
lid de mogelijkheid had om te blijven dansen. In de lesvrije week voor de Kerst, verrasten
Cynthia en Meira ons met een enthousiaste Quarantaine Dans om ons in beweging te
houden.
Gelukkig, mede dankzij het bestuur van de Höllekes, is het aantal online lessen beperkt
gebleven en gaat het hybride lesgeven steeds beter. Graag willen we iedereen herinneren
aan het gebruik van een mondkapje in de Höllekes (buiten de balletzaal), het
coronatoegangsbewijs en het advies voor de jeugdleden om op de dag van de les een
zelftest te doen.
Achter de schermen:
Er wordt al hard gewerkt aan de grote voorstelling in de Muzenval in het weekend van 2 en 3
juli. Binnenkort ontvangen jullie van de docenten hier meer informatie over. Heeft iedereen
ook de doorloop in de Höllekes op zondag 19 juni in de agenda staan?
Een apart groepje enthousiaste jeugdleden is samen met de docenten sinds eind oktober
bezig met het werken aan een nieuw logo. Als deze af is, is het plan om het te printen op
attributen als tasjes, shirtjes, vesten. Iets om naar uit te kijken!
Financiën:
We hebben goed nieuws. In november meldden we al dat er dankzij de twee sponsoracties
ruim 3900 euro was opgehaald. De beste drie verkopers van de Grote Clubactie: Lotte van
de Pas (72 loten), Lenne Sterrenburg (71) en Nine Stravens (42), zijn inmiddels in het
zonnetje gezet (zie foto hieronder). Daarnaast hebben we in december te horen gekregen
dat SiDanza van de gemeente Eersel waarschijnlijk ook een mooie tegemoetkoming
vanwege Corona krijgt. Daar komen we later op terug als het bedrag binnen is.

Herinnering contributie:
Van onze penningmeester komt de vraag aan iedereen die nog niet zijn contributie betaald
heeft voor dit dansjaar dat alsnog snel te doen. De factuur is verstuurd via de mail vanaf het
mailadres penningmeeser@sidanza.nl. Mocht je de mail niet kunnen vinden, of een vraag
hebben over de factuur, dan kunt u via hetzelfde maladres contact opnemen met de
penningmeester.
Zoals ik al zei in het begin, SiDanza gaat gewoon door!

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Sandra van de Kamp (voorzitter)

