Utrecht, 16 oktober 2015
Geachte oud-bestuursleden,
Geachte leden van de Adviesraad,
Geachte commissieleden,
Geacht bestuur van Dance2.0,
Geachte alumnileden en niet-dansende leden,
Geachte leden,
Geachte aanwezigen,
En dan is het moment aangebroken waarbij wij na een jaar aftreden als 22ste bestuur der STUdance.
We gaan plaats maken voor een nieuwe frisse samenstelling.
Het is een bewogen jaar geweest dat we nooit meer zullen vergeten. We hebben samen gelachen,
gehuild, maar vooral ook veel geleerd. Toen wij een jaar geleden begonnen wisten we nog niet wat
ons te wachten stond. Maar in de praktijk leer je snel. We hebben hard moeten werken, maar ook
heel hard kunnen genieten. We hebben dit jaar de nodige tegenslagen gekend. Wegvallende
subsidies, nadelige wetswijzigingen en geen plek in de Stadsschouwburg. Dit heeft van ons extra
inzet gevraagd, maar we hebben dit in iets positiefs weten om te zetten. Zoals jullie hebben kunnen
horen tijdens het halfjaarlijks verslag, zijn we trots dat we uiteindelijk toch onze doelen hebben
bereikt EN dat we uiteindelijk zelfs voor elkaar hebben gekregen dat we de komende jaren een plekje
in de vaste programmering van de Stadsschouwburg hebben!
We hebben er van genoten om ons steentje bij te mogen dragen aan de vereniging en het geeft een
geweldig gevoel om te zien hoeveel potentie STUdance bezit en dat zij deze potentie ook
daadwerkelijk benut. Uiteraard zal er altijd ruimte blijven voor professionele groei en daarom wil ik
aan alle leden meegeven dat de toekomst van STUdance in onze handen ligt. Jullie hebben je dit jaar
keihard ingezet en het is fijn om op jullie inzet te kunnen blijven rekenen. Dit is namelijk hard nodig,
nu én in de toekomst. Samen maken wij STUdance tot de mooie vereniging die zij is. Laten we er voor
zorgen dat toekomstige generaties er op dezelfde manier van kunnen genieten als wij dat hebben
kunnen doen.
Het voelt vreemd om je naar een jaar zo intensief te hebben ingezet voor de vereniging, opeens een
grote stap terug te doen. Maar een nieuwe generatie, met nieuwe ideeën en nieuwe energie is

gezond voor de vereniging. Lieve Rennie, Martha, Evi, Lisa, Daphne en Sanne, ik wens jullie veel
succes het komende jaar. En vergeet vooral niet te genieten, want het vliegt voorbij!
Tot slot wil ik mijn bestuursgenootjes uit de grond van mijn hart bedanken voor het afgelopen jaar.
Dankzij jullie is het een fantastisch jaar geworden. Ik wil jullie dan ook meegeven om altijd jezelf te
blijven. Onze wegen scheiden hier, een nieuw jaar biedt weer nieuwe kansen, maar we zullen altijd
STUdance hebben. PURPLE LOVE!
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