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In september 2019 startte Sport en Spel Gendringen met twee groepen Dynamic Dancers, onder leiding van 

Kitty. Zowel voor de dansers van de vroegere Move-groepen, als voor het bestuur was het even wennen aan 

deze nieuwe inslag. De vereniging heeft flinke investeringen gedaan om de optredens in vol ornaat mogelijk 

te maken. Voor ons is het dan ook geweldig om te zien en te horen dat de dansers met veel enthousiasme 

naar de lessen komen en genieten van de optredens. Na de Carnaval starten de voorbereidingen voor het 

nieuwe dansseizoen en we hebben een aantal proeflessen achter de rug voor nieuwe, geïnteresseerde 

dansers. Met deze brief geven we jullie dan ook wat praktische informatie over komend dansjaar. 

Groepsindeling en lestijden 

In overleg met Kitty vinden er wat verschuivingen plaats tussen de groepen. Komend seizoen breiden we uit 

naar drie groepen: een minioren-, junioren- en jeugdgroep. Een danser kan vanaf dan ook slechts lid zijn van 

één dansgroep. De nieuwe miniorengroep voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar start na de meivakantie, op 

donderdag 9 mei. De bestaande groepen dansen een kwartiertje later. 

Vanaf donderdag 9 mei is de tijds- en groepsindeling als volgt: 

17.45-18.30 uur: minioren 

18.30-19.15 uur: junioren 

19.15-20.00 uur: jeugd 

Tot aan de meivakantie blijven de oude lestijden en samenstelling nog gelden. Kennen jullie nog enthousiaste 

mini’s? Voor de miniorengroep geldt dat er tot aan 1 oktober ingestroomd kan worden. 

Uitvoering en lesuitval 

Op zondag 26 mei is de uitvoering van Gym- en Sport en Spelvereniging Gendringen. Het programma volgt zo 

snel mogelijk, de dansgroepen zullen in de ochtend optreden. De miniorengroep danst bij de uitvoering nog 

niet mee.  

Ook vallen er de komende periode wat donderdagtrainingen uit: 

- Donderdag 2 mei:  meivakantie 

- Donderdag 30 mei:  Hemelvaart 

- Donderdag 6 juni:  Ulftse Avondvierdaagse 

De laatste les voor de zomervakantie is op donderdag 18 juli. Op donderdag 5 september starten de 

danslessen weer. 

 

  



 

Lidmaatschap en contributie 

In de Algemene Ledenvergadering in maart is besloten dat er komend seizoen geen contributieverhoging 

wordt doorgevoerd. De lidmaatschapskosten van de Dynamic Dancers blijven als volgt: 

• € 10,- inschrijfgeld bij aanvang van een lidmaatschap; 

• € 9,90 contributie per maand, 12 termijnen per jaar. Contributie voor een extra activiteit is € 5,10 per 

activiteit, per maand. Je betaalt het volledige contributiebedrag voor de duurste activiteit en voor elke 

extra activiteit € 5,10 per maand. Voorbeeld: een danser die ook gymt.  

• € 30,- bijdrage per lid, per jaar voor inschrijfkosten festivals en gebruik kleding & accessoires. Dit 

bedrag wordt in november automatisch afgeschreven. Wilt u dit bedrag in drie termijnen van € 10,- 

betalen in november, januari en maart? Mail dan voor 15 oktober naar 

info@sportenspelgendringen.nl.  

Een lidmaatschap voor de Dynamic Dancers ga je aan voor een heel seizoen, vanwege de groepssamenstelling 

en voorbereidingen. Wil je nu nog stoppen met dansen? Dan kun je dit doorgeven voor 10 april via 

info@sportenspelgendringen.nl. Je lidmaatschap stopt dan per 1 mei. Het nieuwe seizoen loopt tot en met 

maart 2020, je kunt dan voor 10 maart 2020 afmelden en het lidmaatschap stopt dan per 1 april 2020. 

Bijzondere verplichtingen lidmaatschap 

De kosten voor de dansgroepen liggen hoger dan een gemiddelde lesactiviteit voor de vereniging. Daarom 

verwachten wij van deze leden dat zij allemaal deelnemen aan sponsoracties die we organiseren, zoals de 

Grote Clubactie. Er zullen maximaal drie acties per kalenderjaar georganiseerd worden. 

Optredens & festivals 

Ook in het nieuwe seizoen gaan de dansgroepen een aantal keer optreden, om hun dansen te laten zien aan 

het publiek. Per groep zijn er maximaal vier optredens per seizoen. We zullen na de zomervakantie 

bekendmaken op welke data de groepen optreden. 

Sponsoring 

Kent u iemand, die eenmalig een bedrag zou willen sponsoren om de dansgroepen financieel te steunen? Dit 

bedrag kan worden besteed aan de aanschaf van nieuwe kleding. In ruil hiervoor kunnen wij een banner of 

logo plaatsen op onze website en Facebookpagina en een spandoek of vlag ophangen, tijdens de uitvoering op 

26 mei. Wij houden ons van harte aanbevolen. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij die graag. Het bestuur is bereikbaar via 

info@sportenspelgendringen.nl. U kunt Kitty bereiken via kittyengel@me.com of 0643292473. Wij wensen 

alle dansers een mooi nieuw dansseizoen toe! 

Met vriendelijke groet, 

Kitty Engel & bestuur Sport en Spel Gendringen 
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