
Beleidsplan 2021-2022 STUdance

29ste bestuur der STUdance “Let’s dance the night away”

Kwaliteit

● Vrijdagworkshops In het eerste halfjaar zijn er geen danslessen op vrijdag. Om de
leden een extra dans mogelijkheid te bieden willen wij wederom vrijdagworkshops
organiseren. De workshops zullen in andere stijlen zijn, dan de stijlen die STUdance
aanbiedt. Deze zullen in een nieuw jasje gestoken worden en de Let’s dance lessen
gaan heten.

● Techniekles De technieklessen vallen op dit moment op een maandag tijdens de les
van Hiphop 1. Wij willen dit jaar onderzoek doen of er een mogelijkheid is om de
techniekles op een ander moment te geven, zodat het voor alle leden mogelijk is om
mee te doen.

● Interne open lesweek Om de leden een kans te bieden om een keer een andere
dansstijl te proberen, willen wij een interne open lesweek organiseren. Deze open
lesweek zal in januari plaatsvinden, zodat het niet overlapt met de voorbereidingen van
de eindvoorstelling.

● Mixles in de eindvoorstelling In overleg met de dansdocent, willen wij er dit dansjaar
voor zorgen dat de Mixles ook mee kan doen aan de eindvoorstelling. Door de blokken
8 weken te maken in plaats van 10 weken, is het ook voor deze dansers mogelijk om
een choreo voor te bereiden. Op deze manier kunnen we alle leden betrekken bij de
eindvoorstelling.

● Gelijkheid tussen de demoteams We gaan dit jaar onderzoek doen op welke wijze wij
de demoteams meer gelijk kunnen trekken.

● Wisselweek Dit jaar wordt voor het eerst gewerkt met een wisselweek, waarin een lid
kan aangeven om te wisselen van niveau in overleg met de dansdocent. Aan de hand
van een evaluatie van de opgedane ervaringen willen we onderzoeken of we deze week
gaan continueren en of er eventuele aanpassingen nodig zijn.

● Aanwezigheid checken Komend jaar willen we weer gaan werken met presentielijsten
en de afwezigheid beter handhaven. Richting de eindvoorstelling willen we in
samenwerking met de docenten de aanwezigheid goed bijhouden, zodat we leden
hierop kunnen aanspreken.



Gezelligheid

● Binding tussen de leden Om de binding tussen de leden nog meer te vergroten zullen
wij wederom borrelweken, weekhapweken en de STUcup organiseren. Vanwege
COVID-19 konden deze activiteiten afgelopen dansjaar helaas niet doorgaan. Dit
dansjaar zijn de COVID-19 regels versoepeld en gaan wij deze gezellige activiteiten
weer nieuw leven inblazen.

● Extra activiteit met de dansgroep In het begin van het dansjaar worden altijd de
kennismakingsetentjes georganiseerd. Om de binding binnen de dansgroepen extra te
bevorderen, willen wij ervoor zorgen, dat er halverwege het jaar opnieuw een etentje
met de dansgroepen zal worden georganiseerd. De Choreolab lessen zijn dan
inmiddels ook van start gegaan en kunnen op deze manier dan ook hun nieuwe
dansgroep beter leren kennen.

● LustrumCommissie Het 30ste lustrum van onze dansvereniging vindt plaats in
dansjaar 2022/2023. In het huidige dansjaar 2021/2022 zullen wij daarom een
LustrumCommissie instellen. Deze commissie zal dit jaar ideeën verzinnen en plannen
maken, ter voorbereiding op ons lustrum het jaar daarop.

● DIES Dit dansjaar zal de DIES drie dagen gevierd worden (donderdag, vrijdag en
zaterdag) in het voorjaar van 2022. Op deze manier zullen er zo min mogelijk reguliere
lessen uitvallen en kunnen er meerdere activiteiten voor deze DIES georganiseerd
worden.

● Contact met bestuur Ook dit dansjaar willen we als bestuur iedere twee maanden een
activiteit organiseren, waarbij zowel leden als het bestuur samen kunnen kletsen en
ideeën kunnen uitwisselen.

● Extra activiteit commissies Om de commissies nog eens extra in het zonnetje te
zetten voor hun inzet, willen wij dit dansjaar een aparte activiteit organiseren speciaal
voor commissieleden, naast de commissie bedankdag.

Professionaliteit

● Codex Dit jaar willen we volledig overgaan op Codex. De inschrijvingen voor alle
activiteiten zullen hierop plaatsvinden. Ook willen we de naam aanpassen naar My
STUdance,  zodat het duidelijker is voor de leden dat dit het ledenportaal is.

● Duurzaamheid Ook dit dansjaar willen wij ons inspannen om als STUdance duurzaam
te werk te gaan. Dit willen we bereiken door o.a. uit te zoeken of de
machtigingsformulieren digitaal aangeboden kunnen worden. Wij zullen ook op zoek
gaan naar duurzame partners. Daarnaast willen we duurzaamheid onder de aandacht
van de leden brengen door bijvoorbeeld een kledingruil te organiseren. Ook willen we



dit jaar de leden aansporen om zoveel mogelijk kleding voor de eindvoorstelling te
gebruiken, die STUdance al in bezit heeft.

● Internationalisering Om de vereniging ook voor internationals toegankelijk te maken
willen we wederom de website van STUdance uitbreiden in het Engels en zullen we alle
mails en DanceFlashes in het Engels blijven vertalen. Komend jaar willen we
onderzoeken of er behoefte is aan extra binding tussen internationale leden en daarbij
helpen door ze in contact met elkaar te brengen. Ook willen we erop letten dat
docenten in het Engels lesgeven, wanneer er een internationaal lid in de dansgroep zit.

● WBTR Sinds 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
ingegaan. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer,
zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten binnen
verenigingen tegen te gaan1. Ook wij als STUdance zullen ons aan moeten passen aan
deze wet en wij gaan dit jaar proberen om dit te verwerken in onze statuten.

● Partners en sponsoring Wij willen de naamsbekendheid van STUdance proberen te
vergroten door het netwerk van partners uit te breiden. Dit willen we gaan bereiken
door de externe nieuwsbrief te behouden, nieuwe sponsoren/partners te werven, die
passen bij STUdance en door wederdiensten voor partners te bedenken. Ook willen we
de leden meer op de hoogte houden van de sponsors/partners.

● Ondersteunen D.A.M.N. en H.E.A.T. Vanwege COVID-19 kon H.E.A.T. nog niet volledig
opstarten vorig jaar. D.A.M.N. bestaat dit jaar ook bijna uit alleen maar nieuwe leden en
er is ook een nieuwe docent. Daarom willen we beide teams ondersteuning bieden
waar dit nodig is.

● Transparantie Wij willen zo goed mogelijk zichtbaar zijn voor onze leden, zodat ze
weten welke activiteiten er plaatsvinden en op de hoogte zijn van alles wat er in de
vereniging gaande is. Daarom gaan we een maandelijks overzicht publiceren op social
media van de aankomende activiteiten. Ook willen we meer foto’s van activiteiten en
danslessen plaatsen op Instagram. Hiermee willen we een nog groter gevoel van
saamhorigheid creëren  binnen onze vereniging.

1 Voor meer informatie, zie: https://wbtr.nl/wat-is-wbtr/
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