
Dance4frrends vzw Zwevegem, 20/02/2015 

 

 

Beste dansliefhebbers 

 

Op 12 januari hadden wij een eerste vergadering om na te gaan of een nieuwe vzw een toekomst 

zou kunnen hebben. Wij kunnen jullie intussen al meedelen dat de vzw een vaste vorm krijgt en we 

klaar zijn om te starten op 19 april. Uiteraard kunnen wij niet verder zonder jullie. Met deze brief 

had ik graag de bevestiging gekregen of jullie nog altijd bereid zijn als vrijwilliger te helpen aan de 

bar. Ik heb de taak op mij genomen de organisatie van de bar in goede banen te leiden. 

Hoe zullen we tewerk gaan? 

A. Tijdens de week  rekenen we op 1 koppel of 1 persoon per avond, en 1 reserve koppel/persoon. 

B. Tijdens het weekend rekenen we op 2 koppels en 1 reserve koppel. 

Je zal je waarschijnlijk afvragen, waarom 2 koppels tijdens de oefenavonden? Dit om het mogelijk te 

maken dat jullie toch van de dansavond kunnen genieten. Je kunt dan onder elkaar afwisselen. 

Uiteraard is het aan jullie overeen te komen wie zich op welke moment aan de bar bevindt.  

Ik vraag jullie tevens om telkens minimum een 10-tal minuten voor de aanvang van de les of de 

oefenavond aanwezig te zijn. 

Wat vraag ik concreet aan jullie? 

1
ste

  Een kopie van jullie identiteitskaart. (voor het bewijs dat je vrijwilliger bent bij een vzw) 

2
de

  Een klever van uw mutualiteit. 

3
de

  Het allerbelangrijkste: welke dagen jullie zich ter beschikking willen stellen. 

Bijgevoegd is de kalender met de data van de dansavonden en oefenavonden / -namiddagen. 

De vraag naar medewerkers loopt momenteel tot zondag 21 juni, de dag waarop het afsluitingsfeest 

gegeven wordt. Dan starten we opnieuw in september.  

Ik zal de lijst opmaken rekening houdend met de voorkeurdagen die jullie me opgegeven hebben, en 

jullie worden door mij op de hoogte gebracht wanneer wij jullie medewerking wensen. Bij 

afwezigheid om welke reden ook, is het aan het koppel / de persoon die niet aanwezig kan zijn om 

het reservekoppel / de reservepersoon te verwittigen. 

Wekelijks zal ik of iemand van het bestuur de kassa opmaken en het geld naar de bank brengen. 

Details over het beheer van de kassa worden nog uitgewerkt. 

Hopend op een massale reactie van jullie (met hoe meer we zijn, hoe makkelijker het wordt) groet ik 

jullie. 

 

Filip D’hont 


