Geachte oud-bestuursleden,

Utrecht, 6 oktober 2017

Geachte leden van de Adviesraad,
Geachte commissieleden,
Geacht bestuur van Dance2.0,
Geachte alumnileden en niet-dansende leden,
Geachte leden,
Geachte aanwezigen,

Daar stonden we dan. Trillende handjes, verhoogde hartslag, poedertjes op, adrenaline zit
hoog, de choreografie staat… het plan staat! Maar nu moeten wij het nog echt gaan doen.
Iets waar we maandenlang aan hebben gewerkt.
Zo was dat in de coulissen op 2 juli, klaar voor onze eindvoorstelling Onderweg.
Maar ook hier als kandidaatsbestuur, vorig jaar 23 september: aan deze zelfde tafel, waar
onze reis als 24e bestuur officieel begon. De voorbereiding was gedaan, klaar voor vertrek.
Een veel bewogen reis hebben wij met zijn allen doorgemaakt, vele fases heeft het jaar als
bestuur gekend. Zowel de hoogte- als dieptepunten hebben we op volle intensiteit gekend.
Trots op onze klapper van een eindvoorstelling die wij met jullie allen neer hebben mogen
zetten. Trots op hoe we STUdance als leukste studentensportvereniging van Utrecht op de
kaart hebben gezet. Trots hoe we stappen hebben kunnen zetten in de professionalisering
van de vereniging en vele punten die wij eerder vanavond in het halfjaarlijks verslag met
jullie hebben mogen delen.
Eén van de lastigste momenten van onze reis zat hem misschien wel in afscheid
nemen. We kregen halverwege het jaar te maken met het vertrek van bestuurslid Tieme. En
ook zagen wij Lies Bakker en Lenna Schouten, twee zeer gewaardeerde docenten, na vele
jaren bij STUdance ook hun eigen weg gaan.
Afscheid nemen. Een element dat misschien wel nooit zal wennen. Toch brengt het
nieuwe kansen met zich mee. Met zijn vijven hebben wij verder geknokt om ook dat laatste
half jaar de vereniging draaiende te houden op het niveau dat we van STUdance gewend zijn.
Om alsnog de stappen te zetten die we voor ogen hadden. Nieuwe docenten werden
aangenomen, waar we vandaag de dag ontzettend blij mee zijn. De beweging in de
vereniging biedt ook weer ruimte voor groei en ontwikkeling.
Ontwikkeling die we in de breedste zin van het woord hebben meegemaakt. Het was een
reis waarin ik ons in ieder van de verhaallijnen van de voorstelling terug heb gezien. De
ontdekking en aftastend als een Backpacker in de eerste maanden. Ieder die zijn eigen
rugzakje meebrengt startend aan dit avontuur. Samen hebben wij hem mogen vullen met
ervaringen die we nooit zullen vergeten. Hard gewerkt als zakenpartners en uren aan de
vergadertafel gediscussieerd om altijd het beste voor de vereniging te kiezen. Nu het einde
nadert heb ik het gevoel er vier familieleden bij te hebben.

Lieve meiden, Tess, Dory, Maudje en Celester. Ik wil jullie bedanken voor het geven van al
jullie kunnen. Voor een jaar dat we nooit zullen vergeten. Alles wat we samen hebben
meegemaakt en dat ons heeft gevormd in hoe we hier vandaag de dag staan. Ik ben trots op
jullie.
Waar wij vandaag stoppen met onze reis, betekent niet dat de reis zelf stopt. Nieuwe
reizigers staan klaar. Met vuur in hun ogen, hun blik op oneindig, die een fantastisch
avontuur tegemoet gaan. Lieve Celine, Mathilde, Lieke, Eva, Ilse en Sandra. Een prachtige
vereniging staat op jullie te wachten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat jullie het
fantastisch gaan doen aankomend jaar.
-Iemand vroeg aan mij deze week: heb je je eigenlijk gewaardeerd gevoeld als bestuurslid? En
dan denk ik wel terug aan dat moment op de foto hierachter. Wij kwamen daar oprennen en
werden joelend ontvangen door alle dansers achter ons. Dat was denk ik wel het mooiste
gevoel van het jaar. Want daar hebben we het uiteindelijk allemaal voor gedaan. Jullie, onze
leden.
Ons vliegtuig is geland, applaus is geweest en het doek gaat dicht. Trots vliegen wij elkaar
achter de schermen in de armen. Wetend dat er nieuwe avonturen op ons en vooral op onze
geliefde vereniging staan te wachten. Allemaal op onze eigen manier weer Onderweg.

Namens het 24e bestuur der STUdance, odz. “Dance your heart out!”
Maudi Wagenvoort
Voorzitter
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