
 

Toetreedrede 28ste bestuur der STUdance 

Geachte oud-bestuursleden, 
Geachte leden van de Raad van Advies, 
Geachte commissieleden, 
Geacht bestuur van Dance 2.0, 
Geachte alumnileden en niet-dansende leden, 
Geachte leden, 
Geachte aanwezigen, 

Het is eindelijk zo ver. Wij mogen ons vanaf nu het 28ste bestuur der STUdance noemen. Vijf 
maanden geleden ontmoetten wij elkaar in deze samenstelling voor het eerst via Zoom. Wel 
een beetje gek, maar zeker niet minder gezellig. Een tijdje later spraken wij voor het eerst in 
het echt met elkaar af, en je kunt wel zeggen dat we ons meteen op ons gemak voelden. 
Achter de schermen zijn wij druk bezig geweest met de overdracht, in een periode die heel 
anders was dan normaal. Des te dankbaarder zijn wij dat we hier wel met z’n allen aanwezig 
kunnen zijn, een volledige Wissel ALV via Zoom zou toch veel minder leuk zijn geweest. 
  
Lief 27, we kunnen wel zeggen dat jullie weinig stil hebben gezeten afgelopen jaar. Jullie 
stonden hier ook precies één jaar geleden vol goede moed om er een fantastisch jaar van te 
maken. Wat hebben jullie veel tegenslagen gehad, maar wat hebben jullie daar goed op 
ingespeeld. De activiteiten en danslessen gingen online door en we hebben het jaar met z’n 
allen afgesloten met de dansdag. Jullie moesten heel veel schakelen, heel veel alternatieven 
bedenken en dit stond natuurlijk allemaal niet in de draaiboeken. Het is echt heel 
bewonderenswaardig hoe jullie het jaar vanaf maart hebben voortgezet en hoe jullie de 
paarse liefde bij onze leden hebben kunnen bewaren en zelfs nog meer hebben laten 
groeien. Jullie jaar is nu echt afgelopen, nu begint de tijd van relaxen en hopelijk zullen jullie 
nog vaak met veel plezier terugdenken aan jullie bestuursjaar. Lieve Eline, Emma, Carlijn, 
Jo-Anne, Iris en Manon, wij willen jullie enorm bedanken voor jullie hulp de afgelopen 
maanden. Wij hebben enorm veel van jullie geleerd en veel wijze woorden meegekregen. 
Dankzij jullie goede voorbereiding zijn wij nu meer dan klaar om de vereniging te leiden dit 
jaar. 
  
Dan stel ik nu graag het 28ste bestuur aan jullie voor. 
  
We beginnen links. Mandy zal de functie van Commissaris Extern op zich nemen, en dit is 
op haar lijf geschreven. Ik ken niemand die zo zorgzaam is, zo’n empathisch vermogen 
heeft, zo perfectionistisch te werk gaat en tegelijkertijd zo gek als een deur is. Deze 
combinatie is natuurlijk onweerstaanbaar en daarom zal zij zonder twijfel huidige en 
potentiële partners volledig voor zich winnen. 
  
Dan gaan we naar de andere kant van de tafel. Onze Zoe zal komend jaar iedereen 
enthousiasmeren voor onze vereniging als Commissaris PR. Bij Zoe hoef je nooit bang te 
zijn dat het gesprek stil valt. Met haar vermogen om heel praktisch te denken en dit ook 
duidelijk kenbaar te maken is ze een hele waardevolle toevoeging aan ons bestuur. 
Daarnaast is ze ook onmisbaar als beschermheilige van Mini Bouncy. 
  
Dan komen we bij de jongste van het stel, maar zeker niet de minste. Claire heeft een enorm 
verantwoordelijkheidsgevoel, ze neemt haar taken heel serieus en doet altijd haar uiterste 
best. Ze houdt ons allemaal scherp en gefocust, en wij kunnen haar helpen de dingen te 
relativeren. Met deze kwaliteiten weet ik zeker dat ze een fantastische Commissaris Dans 
zal zijn. 
  
  



 

Leanne. Als er iemand rust uitstraalt ben jij het wel. Ze heeft altijd keurig haar zaken op 
orde, wat haar zeer geschikt maakt als Penningmeester. Maar vergis je niet, als je haar 
beter leert kennen komt er ook een hele andere kant naar boven. Zodra we weer als 
vanouds kunnen borrelen in de Rex, zal zij zich helemaal thuis voelen als ze op de bar mag 
dansen. 
  
Last but not least, Anna. Anna heeft altijd het beste met iedereen voor en door de bijna 
permanente glimlach op haar gezicht is ze heel benaderbaar. Dit is natuurlijk een onmisbare 
kwaliteit voor een Secretaris. Ik weet daarom ook zeker dat ze deze rol fantastisch gaat 
vervullen dit jaar. 
  
En ik, Merel, zal dit bestuur mogen ondersteunen en begeleiden als Voorzitter. 
  
Dit is natuurlijk een hele andere start geweest van het dansseizoen dan voorgaande jaren. 
We zullen dit jaar nog steeds creatief om moeten gaan met alle maatregelen om naast de 
danslessen toch zoveel mogelijk gezellige activiteiten door te laten gaan. Wij hebben er alle 
zes onwijs veel zin in om dit voor elkaar te krijgen en om er weer een onvergetelijk jaar van 
te maken. Als het weer mogelijk wordt zullen we elke kans benutten om met jullie een dansje 
te wagen, vandaar ook onze onderzin: “Never miss a chance to dance”. 

  



 

Beleidsplan 2020-2021 STUdance  

28ste bestuur der STUdance “Never miss a chance to 
dance”  

Kwaliteit  

● Vaste docent mixles Afgelopen jaren is gebleken dat leden in de mixles baat hadden 
bij één docent gedurende het gehele dansseizoen. Dit ter bevordering van de 
binding binnen de groep en de individuele groei van de leden. Daarom wordt de 
mixles dit jaar opnieuw door één docent gegeven.  
 

● 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, gericht op de stijl modern/jazz. Om beter in te spelen op de 
behoeften van de leden en de verschillende dansstijlen binnen STUdance, zullen 
het derde en het vierde blok een andere invulling krijgen. Het vierde blok wordt nu 
nog behouden. Gedurende het jaar zal worden geëvalueerd of een vierde blok 
techniekles zinvol is. 
 

● Extra focus op (halfjaarlijkse) adviezen Om het niveau binnen de groepen zo gelijk 
mogelijk te houden zullen we de docenten beter ondersteunen bij het geven van een 
advies. Hierbij zullen we extra de focus leggen op de halfjaarlijkse adviezen, omdat 
deze niet in elke dansgroep worden gegeven.  
 

● Verklaring 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 
aandacht gaan besteden aan dans gerelateerde 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 en Contactpersonen Aangezien de STUcup, de 
Borrelweken 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.  
 

● Weekhapweek Aangezien de Weekhapweek afgelopen jaar succesvol bleek te zijn 
om de binding tussen de leden te vergroten zullen wij het dit jaar voortzetten. Wij 
zullen twee weken achter elkaar alle dansgroepen uitnodigen samen met ons de 
weekhap te nuttigen in het Sportcafé.  
 

● Openbare jaarplanning Om leden zo snel en overzichtelijk mogelijk op de 
hoogte te brengen van de activiteiten binnen STUdance zullen wij een 
jaaragenda publiceren via Google Agenda. Deze zal gedurende het hele jaar 
geupdate worden. De jaarplanning zal dit jaar 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. 

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.  
 

● Inlogsysteem We streven ernaar dit jaar een inlogsysteem te introduceren voor op 
de website. Hiermee wordt het mogelijk voor de leden om zich o.a. te kunnen 
afmelden voor danslessen en zich in te schrijven voor activiteiten. Indien mogelijk 
wordt het inlogsysteem gerealiseerd.  
 

● 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 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 van 
tevoren online worden aangeleverd. Er zal gebruik worden gemaakt van het lenen 
van materialen van andere verenigingen voor activiteiten, zodat zoveel mogelijk 
materiaal hergebruikt wordt. 
 

● Gedragscode Om de veiligheid en sociale cohesie binnen de vereniging te kunnen 
waarborgen is een gedragscode opgesteld. Deze zal vanaf dit jaar gehandhaafd 
worden.  
 

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

● Promoten partnerdeals Bij het versturen van de digitale ledenpassen zullen wij 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.  


