
 
 

 Nieuwsbrief 
November 2019 

 
Beste leden en ouders en/of verzorgers, 

 

Het dansseizoen 2019-2020 is alweer een tijdje onderweg. Alle groepen zijn ondertussen 

begonnen met het oefenen voor de dansen van de grote voorstelling! SiDanza heeft zich al op 

verschillende evenementen laten zien waar ontzettend veel leuke reacties op zijn gekomen! 

Ook zijn we het nieuwe dansseizoen begonnen met onze nieuwe barre! Met dank aan alle 

donaties en gulle giften hebben wij de barre kunnen realiseren. Nogmaals hartelijk dank aan 

iedereen die een bijdrage heeft geleverd!! 

 

Lees snel verder voor meer belangrijke informatie vanuit de docenten en het bestuur. 

 

Groetjes, 

Het bestuur en de docenten. 

 

Belangrijke data ’19-‘20: 

• 14 december → Steensel in Kerstsferen. Groepen worden geïnformeerd. 

• Februari 2020 → Steenselse Avond. Groepen worden geïnformeerd.  

• 4 mei → dodenherdenking in Steensel. Groepen worden geïnformeerd. 

• 20 & 21 juni → grote voorstelling voor alle leden. Houdt in ieder geval allemaal 

19-20-21 juni vrij, meer informatie volgt snel. 

 

Bestuur 2019-2020 

Met de start van het nieuwe dansseizoen hebben er ook  wat een wijzigingen plaats gevonden 

in de bestuurssamenstelling. In januari 2019 heeft Paula de Vries al besloten te stoppen met 

het bestuur. Met ingang van het nieuwe dansseizoen is ook Annet van de Corput gestopt. Wij 

willen hen bedanken voor de jaren dat zij zich vol passie hebben ingezet voor onze mooie 

vereniging! 

Gelukkig kunnen wij ook vermelden dat wij een nieuwe secretaris hebben gevonden in de 

persoon van Tanja Waterval. Hier zijn wij ontzettend blij mee!  

Echter zijn wij wel nog hard op zoek naar nieuwe bestuursleden!! Op dit moment zijn wij 

onderbezet en dat is niet wenselijk. Aangezien Lieke zwanger is zal ook zij tijdelijk niet 

beschikbaar zijn voor het bestuur. Daarom bij deze nog een oproep voor nieuwe (tijdelijke) 

bestuursleden. Zonder bestuur kunnen wij de vereniging niet draaiende houden en dit kan 



consequenties hebben voor de toekomst. Wij hopen dan ook dat we nieuwe bestuursleden 

mogen gaan toevoegen aan de huidige samenstelling! 

 

Huidige bestuurssamenstelling 

Lieke Meurs – voorzitter & PR, pr.sidanza@gmail.com   

Tanja Waterval – secretaris, bestuur@sidanza.nl 

Mieke van Beek – penningmeester, penningmeester@sidanza.nl 

Loes Beekman – algemeen lid 

Paula van de Kamp – website & ontwerpen (momenteel in het buitenland) 

 

Grote voorstelling 

Op 20 en 21 juni 2020 zullen al onze leden weer schitteren in de grote voorstelling in de 

Muzenval in Eersel. Het verhaal in ondertussen af en de groepen zijn al flink aan het oefenen. 

Om de voorstelling te kunnen realiseren hebben wij veel hulp nodig van ouders/familie! Er 

zijn vier voorstellingen dus er is altijd een mogelijkheid om je eigen kind te zien dansen!! 

Mocht je meer informatie willen of je alvast aan willen melden dan kan dat via 

bestuur@sidanza.nl of docenten@sidanza.nl 

Wij hopen veel aanmeldingen te zien binnenkomen zodat we weer een prachtige voorstelling 

neer kunnen gaan zetten!! 

 

Algemene ledenvergadering 

In de bijlage van de mail met de nieuwsbrief zitten ook de notulen van de algemene 

ledenvergadering. Lees deze even goed door zodat je op de hoogte bent van de laatste 

ontwikkelingen. Ook is tijdens de ALV de nieuwe contributie voor seizoen 2020-2021 

vastgesteld. Deze is opvraagbaar bij de penningmeester. 

 

Contributie 

De mail voor betaling van de contributie is verzonden naar alle leden. 

Heb je deze nog niet betaald? Dan is onze vraag om dat alsnog zo snel mogelijk te doen. 

Wil je een betalingsregeling treffen, neem dan even contact op met de penningmeester. 

Let op! Afmelden voor het volgende seizoen moet vóór 1 juni 2020. Anders zal de contributie 

voor het komende seizoen alsnog in rekening worden gebracht. 

 

Vesten 

Mocht je nog geen vest hebben van de vereniging maar deze wel een willen dan kun je die 

bestellen.  

Er zijn kindermaten (110/116, 122/128 en 134/146), deze kosten €29,50. 

Ook zijn er volwassen maten (XS, S, M, L en XL), deze kosten €31,50. 

Bij interesse mag je een mail sturen naar pr.sidanza@gmail.com 

 

Sponsoring 

SiDanza is op zoek naar sponsors. Er is een ‘Vrienden van SiDanza-sponsorplan’ opgesteld 

en deze is bijgevoegd in de mail. Mocht u interesse hebben in een sponsor-relatie met 

SiDanza of kent u iemand/een bedrijf dat hier interesse in heeft, neem dan even contact op 

met Lieke Meurs, pr.sidanza@gmail.com, en dan gaan we hierover in gesprek. 

 

Facebook 

Sociale media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het leven. Ook SiDanza is hier 

actief op. Like de facebookpagina https://www.facebook.com/SiDanza-169218369847548/    

om zo op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. 
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Naast de Facebook heeft SiDanza ook een instagrampagina! Dus zoek op SiDanza en blijf op 

de hoogte van ons. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur en de docenten van SiDanza 

Lieke Meurs, Mieke van Beek, Tanja Waterval, Paula van de Kamp, Loes Beekman, Cynthia 

Mirani en Meira Kox. 


