
 
 
Steensel, 24 april 2020 
 
 
 
Beste leden, ouders/verzorgers van SiDanza 
 
 
Zoals eerder gecommuniceerd vervallen in verband met het Corona virus alle danslessen 
bij Sidanza tot en met in ieder geval 1 juni. Wij volgen daarmee het advies van het RIVM. Of 
de activiteiten na 1 juni weer kunnen worden hervat is uiterst onzeker.  
Natuurlijk vinden wij dit heel erg jammer, maar we hebben geen keus.  
 
Voor Sidanza en de docenten is dit een zeer onzekere periode. We hebben als doel dat 
Sidanza voort kan blijven bestaan. We hopen dat alle leden ons financieel blijven steunen.  
Graag willen wij jullie tegemoetkomen voor het feit dat jullie voor een relatief lange periode 
geen gebruik kunnen maken van de danslessen bij Sidanza. Wij denken hierbij aan een 
korting van de contributie in het nieuwe dansseizoen, maar u kunt het contributiebedrag van 
de niet genoten lessen natuurlijk ook “schenken”.  Als iemand voor deze mogelijkheid kiest, 
zouden we dat nu al graag vernemen. Stuur dan een berichtje naar Mieke: 
penningmeester@sidanza.nl 
 
Als je in september weer wilt beginnen met dansen zeg dan niet je lidmaatschap op. 
Mochten de lessen dan nog niet kunnen starten, verplichten wij niemand tot het betalen van 
nieuwe contributie. De contributie gaat pas in op het moment dat de lessen weer als 
normaal starten. Weet je al zeker dat je in het nieuwe seizoen niet meer komt dansen, geef 
dit dan door voor 1 juni 2020. 
 
We hopen dat het jullie lukt om in de tussentijd fit te blijven door middel van de 
onlinefilmpjes en andere uitdagingen die door onze docenten zijn gemaakt. Let hierbij op de 
juiste techniek en ondergrond waarop je danst om blessures te voorkomen.  
De docenten hebben een nieuw mailadres, namelijk; docenten@sidanza.nl. De mailtjes 
vanuit de docenten worden altijd op woensdag of donderdag verstuurd, mocht je op deze 
dagen geen mailtje ontvangen, kijk dan eerst even in de SPAM en anders mail ons, want 
dat horen we graag. 
 
 
Koningsdag 
De juffen van Sidanza hebben nog een leuk idee voor jullie en het gezin in petto voor de 
Koningsdag. Dus houd je mail in de gaten want dan kan er lekker fanatiek gezweet, 
gelachen gefeest en gedanst worden. 
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Facebook en Instagram 
Sidanza is actief op facebook en Instagram. We hebben onze eigen facebook en 
instagrampagina.  Op deze pagina`s komen regelmatig leuke weetjes en tips voorbij, niet 
alleen over Sidanza, maar ook over bijvoorbeeld dansgezelschappen of lessen die je kunt 
volgen via internet. 
 
 
Dringende oproep voor bestuursfuncties 
Op dit moment is het bestuur van Sidanza onderbezet.  
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ons bestuur willen komen versterken. Het is 
echt noodzakelijk dat we er minimaal 2 bestuursleden bij krijgen. Het zou helemaal 
geweldig zijn als er 1 bestuurslid inwoner van Steensel is.  
Indien je informatie over de bestuursfunctie wilt ontvangen stuur dan een e-mail naar 
bestuur@sidanza.nl. 
 
 
Hopelijk zien we elkaar op korte termijn weer in goede gezondheid en kunnen we de 
gezamenlijke danslessen met frisse energie hervatten.  
 
 
Mocht dit bericht nog vragen oproepen, dan kunnen jullie vanzelfsprekend bij ons terecht.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Sidanza 
 
Mieke, Loes, Lieke, Paula en Tanja 
 
 
 

 


