
Geachte oud-bestuursleden,       4 oktober 2019, Utrecht 

Geachte leden van de Adviesraad, 

Geachte commissieleden, 

Geacht bestuur van Dance2.0, 

Geachte alumnileden en niet-dansende leden, 

Geachte leden, 

Geachte aanwezigen, 

 

Het is bijna exact een jaar geleden dat wij met z’n zessen aan een nieuw avontuur begonnen. We 

beseften ons toen een aantal essentiële punten. Ten eerste, zijn we allemaal tussen de 1.65 en 1.68 

meter lang. Daarnaast wilden we graag een bestuurspantalon in plaats van een rok. Vooral Lev wou 

dit graag. En we beseften ons dat we volgens de Belbin teamrollen geen plant in ons midden 

hebben. De plant staat vooral voor het creatieve denkproces. De paniek brak uit: ‘Hoe gaan we dan 

een eindvoorstelling in elkaar zetten?’. Deze pure paniek verdween gelukkig al gauw als sneeuw 

voor de zon. Ik denk dat we onbewust onze inspiratie haalden uit wat we met elkaar meemaakten: 

er waren mysterieuze verdwijningen, onverwachte romances, heel veel oude en nieuwe kennis, er 

waren superhelden acties en er ontstonden mooie vriendschappen.  

 Als ik nog eens terugblik op vorig jaar, dan zijn mijn verwachtingen van jullie, lieve meiden 

en Lev, eigenlijk aardig uitgekomen. Met vriendelijke en krachtige Floor, een enthousiaste Lev, een 

betrokken Lara, een punctuele Evi en met juffie Merel heb ik het afgelopen jaar mogen werken. We 

hebben veel mooie momenten met elkaar mogen meemaken. Uiteraard waren er, ook in ons 

bestuursjaar, uitdagingen die we zijn aangegaan. We waren een redelijk nuchter en relaxt hiphop-

bestuur en de pure paniek momenten duurden nooit lang. Bij tegenslagen wisten we elkaar te 

helpen, goede discussies te houden over wat de beste beslissing zou zijn en hielden we het belang 

van de vereniging altijd in ons achterhoofd.  

Iedereen haalt weer iets anders uit zo’n bestuursjaar. De één weet inmiddels wat lidwoorden zijn en 

de ander is kaassoufflés meer gaan waarderen. Maar we hebben allemaal geleerd hoe het is om in 

een hecht team samen te werken en om doelgericht aan projecten te beginnen én ze af te maken. 

Want wat hebben wij veel weten op te zetten. Een vernieuwde website, de Club van 50, een heel 

nieuw demoteam en uiteraard de eindvoorstelling In Eigen Woorden. En dan heb ik nog niet eens 

alles benoemd.  

 Lieve Lara, Evi, Merel, Lev en Floor. Ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor jullie eigen 

bijdragen aan het afgelopen jaar. Jullie hebben stuk voor stuk keihard gewerkt.  

 Maar gelukkig bestaat een bestuursjaar niet alleen uit keihard werken. We hebben enorm 

hard gelachen. Brainstorm momenten van de eindvoorstelling konden best lang duren omdat we 

continu de slappe lach kregen. We waren op zoek naar het ‘safari-effect’ en ik durf met trots te 

zeggen dat we dit met vlag en wimpel hebben behaald. We hebben geschitterd op het DIES-gala, 

hilarische filmpjes gemaakt met onze beste vriend Bouncy, een reis naar Texel afgelegd, veel borrels 

gehad en tot in de late uurtjes zijn bij Gilo’s blijven hangen.  

 



De afgelopen maanden hebben we onze opvolgers Eline, Emma, Carlijn, Jo-Anne, Iris en Manon 

ingewerkt. Van dichtbij en van veraf hebben we deze meiden geobserveerd en we hebben jullie zien 

groeien in jullie functie. We hebben er het volste vertrouwen in dat zij met een frisse blik een 

fantastisch jaar gaan neerzetten. Het is nu echt tijd voor een nieuw hoofdstuk.  

Onze laatste woorden staan op papier. We kennen de ontknoping van ons verhaal en de laatste 

aflevering is geweest. Wij gaan rustig weer terug naar ons oude leven.  

 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen, de steun en het plezier dat jullie ons gegeven 

hebben.  

Dankjewel.  

 

 

Namens het 26e bestuur der STUdance, odz. “Begin de dag met een dansje” 

Lot Custers, Voorzitter der STUdance 2018-2019  

 


