
 

Beleidsplan 2020-2021 STUdance  
 
28ste bestuur der STUdance “Never miss a chance to dance”  

Kwaliteit  

● Invulling techniekles Wegens het succes van de niveauverdeling van voorgaande 
jaren zal de techniekles dit jaar opnieuw verdeeld worden in blokken van beginners 
en intermediate. Om in te spelen op de behoeften van de leden en de verschillende 
dansstijlen binnen STUdance, zullen de eerste twee blokken gericht zijn op 
modern/jazz en zal het derde blok opnieuw een andere invulling krijgen.  
 

● Extra focus op (halfjaarlijkse) adviezen Om het niveau binnen de groepen zo gelijk 
mogelijk te houden zullen we de docenten ook dit jaar ondersteunen bij het geven 
van een advies. Hierbij zullen we extra focus leggen op de halfjaarlijkse adviezen, 
omdat dit nog te verbeteren is.  
 

● Alternatief gedeelde lidmaatschappen demoteams Om eventuele negatieve invloed 
op het niveau van het team tegen te gaan en om belemmering voor de docent te 
beperken bij een gedeeld lidmaatschap, gaan wij onderzoek doen naar alternatieven 
voor gedeeld lidmaatschap bij de demoteams. 
 

● Extra barre Wanneer alle 20 leden aanwezig zijn bij Klassiek is er niet genoeg 
ruimte aan de barre voor alle dansers om de oefeningen comfortabel uit te voeren. 
Daarom zullen wij dit jaar opnieuw de mogelijkheden bekijken voor een extra barre. 
Vanwege de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19, willen wij hier een prioriteit 
van maken. Zo bieden wij onze leden de mogelijkheid om tijdens het dansen 
voldoende afstand te houden.  
 

● Aandacht voor teambuilding Om de binding binnen de groepen en daarmee ook 
de behaalde resultaten in de lessen te bevorderen zullen de docenten dit jaar 
opnieuw aandacht gaan besteden aan dansgerelateerde teambuilding. De 
concrete aanpak hiervan zullen wij in overleg met de docenten vormgeven. 
 

● Waarborgen dansniveaus Het is in de afgelopen jaren gebleken dat nieuwe 
leden het lastig vinden een dansgroep te kiezen die past bij hun dansniveau. 
Om hen bij hun keuze te helpen, zullen de niveaus een uitgebreidere en 
concretere beschrijving krijgen op de website. Dit schept meer duidelijkheid over 
het verschil tussen de dansgroepen en de vaardigheden die een lid zou moeten 
bezitten voor een bepaalde dansgroep. Zo worden de niveaus binnen de 
dansgroepen gewaarborgd. 
 

● Bestuur bezoekt de lessen Om de betrokkenheid van het bestuur te bevorderen 
en het bestuur een beter beeld te geven van de invulling van de danslessen, zal 



 
het bestuur halverwege het jaar de danslessen bezoeken. Het bestuur zal voor 
en na de lessen aanwezig zijn om in gesprek te gaan met de leden. 
 

● Invulling vrijdag eerste halfjaar In het eerste halfjaar wordt er geen dansles verzorgd 
op de vrijdag. Het tweede halfjaar wordt deze dag besteed aan het project Choreolab. 
Om de leden een extra dansmogelijkheid aan te bieden en het aanbod van 
STUdance te vergroten, willen we op vrijdag in het eerste half jaar workshops 
aanbieden. 
 

Gezelligheid1 
 

● The STUbattles, Borrelweken, Weekhapweken en Contactpersonen Aangezien 
de STUcup, de Borrelweken, Weekhapweken en de inzet van Initiatiefnemers 
vorig jaar succesvol bleken te zijn om de binding tussen de leden te vergroten, 
zullen wij dit voortzetten in een nieuw jasje: de STUcup wordt The STUbattles en 
Initiatiefnemers worden Contactpersonen.  
 

● Openbare jaarplanning Om leden zo snel en overzichtelijk mogelijk op de 
hoogte te brengen van de activiteiten binnen STUdance zullen wij wederom 
een jaaragenda publiceren via Google Agenda. Deze zal gedurende het hele 
jaar geupdate worden. Dit jaar zal de jaarplanning ook op de website worden 
geplaatst en de data van activiteiten zullen prominenter in de DanceFlash 
komen te staan. 
 

● DIESweek Aankomend jaar zal de Dies Natalis van STUdance een week duren 
in plaats van een dag, waarin verschillende activiteiten gedurende de week 
worden georganiseerd. 
 

● Bouncy’s Brakke Brunch Om leden de gelegenheid te geven om te kletsen en 
ideeën uit te wisselen met het bestuur, zullen wij de leden uitnodigen om eens 
in de twee maanden op de ochtend na de MaBo met ons te brunchen. 
 

● Mentorschap Tijdens het Ledenweekend zullen actieve leden fungeren als 
mentoren. Zij zullen, naast het bestuur en de WeekendCommissie, een groep 
leden begeleiden. Wij zullen onderzoeken of er behoefte is om dit mentorschap 
het hele jaar door te trekken, aangezien er wegens COVID-19 weinig 
mogelijkheid tot sociale activiteit is. Dit wordt vormgegeven middels een 
groepsapp, zodat er mogelijkheid is tot samenkomst op eigen initiatief. 
 

  

1 Wij streven ernaar zo veel mogelijk activiteiten te kunnen organiseren ter gezelligheid van de vereniging. Wij 
zijn ons echter bewust van de maatregelen van het RIVM omtrent COVID-19 en zullen ons hieraan houden. 



 
Professionaliteit 
 

● Ondersteunen H.E.A.T.  H.E.A.T. is vorig jaar opgestart en wij zullen de docent en de 
commissie aankomend jaar begeleiden bij de verlengde opstartperiode.  
 

● Codex We zullen dit jaar het inlogsysteem Codex introduceren. Hiermee  
wordt het mogelijk voor de leden om zich o.a. te kunnen afmelden voor danslessen 
en zich in te schrijven voor activiteiten.  
 

● Internationalisering In verband met de toename van het aantal internationale leden 
willen we de Engelse pagina op de website uitbreiden. Ook zullen we meer aandacht 
besteden aan het informeren van de internationale leden, door middel van Engelse 
mails en de DanceFlashes. Verder zullen we er op toezien dat wanneer er 
Engelstalige leden aanwezig zijn bij activiteiten, zij kunnen volgen wat er gezegd 
wordt. De docenten en commissies worden ingelicht over een internationaal lid in de 
groep en Engels spreken zal in dit geval worden gestimuleerd. 
 

● Duurzaamheid We zullen de trend van duurzaamheid aankomend jaar voortzetten. 
Door opnieuw digitale ledenpassen en presentielijsten te gebruiken, besparen wij 
papier en plastic. Gedurende het gehele jaar willen wij bewuste keuzes maken 
betreffende het gebruik van duurzame materialen. Zo zullen, bijvoorbeeld, de ALV 
bestanden alleen online worden aangeleverd en zullen we uitzoeken of de 
machtigingsformulieren online kunnen worden ingevuld. Ook zullen we materialen 
voor activiteiten blijven lenen van andere verenigingen, zodat zoveel mogelijk 
materiaal hergebruikt wordt. 
 

● Transparantie Om de transparantie naar de buitenwereld te vergroten, willen wij op 
onze publiekelijke social media beeldmateriaal blijven publiceren van de danslessen 
en activiteiten. Voor de transparantie binnen de vereniging willen wij de eerder 
genoemde jaaragenda meer onder de aandacht brengen en is er opnieuw een 
jaarplanning van de commissies voor activiteiten opgesteld. 
 

● Promoten partnerdeals Bij het versturen van de digitale ledenpassen zullen wij 
wederom de deals met onze partners duidelijk en overzichtelijk publiceren. Ook 
willen wij eventuele updates van deze deals duidelijk communiceren met de leden 
via de mail en social media. Zo zullen zowel de leden als de partners meer profijt 
hebben van de gemaakte deals.  
 

● Samenwerking commissies Wij zullen de commissies stimuleren om 
verwachtingen en afspraken aan het begin van het jaar op een laagdrempelige 
manier vast te leggen. De commissieleden weten op deze manier goed wat ze van 
elkaar kunnen verwachten. Dit kan bijdragen aan de bevordering van de 
samenwerking en het functioneren binnen de commissies.  
 

● Richtlijn eigen vermogen Om meer financiële zekerheid te creëren voor de 
vereniging, zullen wij een richtlijn opstellen voor het eigen vermogen. Door de 
groei van het eigen vermogen, kan de vereniging in een bepaalde periode zonder 
inkomsten blijven draaien. Dit zal in samenspraak gaan met de KasCo en RvA. 
 



 
● Samenwerking partners en sponsoren Wij zullen proberen de communicatie en 

samenwerking met huidige partners en sponsoren te bevorderen. Dit jaar zullen 
wij ernaar streven de gewenste manier van communicatie tussen de partners en 
de Commissaris Extern vast te leggen en de kandidaats Commissaris Extern 
vroeg in het overgangsproces te betrekken. Op deze manier hopen wij de 
jaarlijkse overgang van de Commissaris Extern overzichtelijker te maken voor de 
partners en sponsoren. 


