
Toetreedrede 29ste 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,

Eindelijk is het zo ver, we mogen ons officieel het 29ste bestuur der STUdance noemen.

Toen we elkaar ontmoetten in mei, waren we nog maar met zijn vieren. We hadden toen
geen idee waar we aan begonnen maar we waren wel al super enthousiast. Gelukkig kwam
een paar weken erna toch nog een extra KB-lid erbij! Toen wisten we dat we met zijn vijven
dit avontuur vol enthousiasme aan zouden gaan.

Hoe we begonnen met een online bekendmaking via Zoom, zo mogen we nu gelukkig met
iedereen hier fysiek zijn in het Academiegebouw. En daar zijn wij heel erg blij mee. We zijn
super gemotiveerd om er een mooi jaar van te maken voor STUdance.

Lieve Merel, Anna, Leanne, Claire, Zoe en Mandy. Wat hebben jullie een heftig jaar achter
de rug. Wij bewonderen jullie echt op jullie doorzettingsvermogen. Ondanks alle tegenslagen
vanwege de corona crisis, hebben jullie elke keer weer iets nieuws bedacht om ervoor te
zorgen dat de leden konden dansen. Ik denk dat geen enkel bestuur zoveel
spoedvergaderingen heeft moeten inlassen als jullie om alles zo snel mogelijk voor elkaar te
krijgen. Ook hebben jullie ervoor gezorgd dat er alsnog leuke online activiteiten zijn geweest
zodat leden toch nog met elkaar in contact konden komen. En dan hebben jullie natuurlijk
ook nog de geweldige dansfilm ‘Nachtleven’ neergezet. Een super mooi alternatief voor de
eindvoorstelling waarbij de leden konden laten zien waar ze het hele jaar aan gewerkt
hadden. Wat was het leuk om dit op het grote doek in de Kinepolis te zien.
Dus lief 28, super erg bedankt voor jullie inzet, doorzettingsvermogen en enthousiasme
afgelopen jaar. Ook hebben jullie ons klaargestoomd voor dit jaar en daar hebben we veel
van geleerd. Zonder jullie hadden wij hier niet met zoveel vertrouwen gestaan en daar zijn
wij jullie erg dankbaar voor.

Dan zal ik nu het 29ste bestuur aan jullie voorstellen:

Te beginnen bij Lisa die de functie van Commissaris PR op zich zal nemen. Omdat we dit
jaar met één bestuurslid minder zijn zal Lisa eigenlijk twee functies vervullen en ook de
taken van Commissaris Extern op zich nemen. Ik denk dat ik niemand meer vertrouw dan
Lisa om dit te doen. Met haar creatieve blik en haar goede design skills zal zij de promotie
van STUdance er prachtig uit laten zien. Als Lisa iets doet, dan doet ze het goed en daar
zullen we komend jaar zeker iets van terug zien. Ook zal ze partners werven en sponsoren
zoeken voor STUdance en met haar brede glimlach en lieve persoonlijkheid zal dit zeker
lukken.

Vervolgens hebben we Laura, onze commissaris Dans. Laura is een echte doorzetter en
weet niet van stoppen. Ze neemt haar taken erg serieus en in moeilijke situaties blijft ze
optimistisch en komt ze vaak met de wijze woorden: Komt wel goed. Laura is super sociaal
maar kan ook altijd een luisterend oor bieden. Zij zal dus zeker een goede contactpersoon



zijn voor al onze docenten en ik denk dat ze het allemaal erg fijn gaan vinden om met haar
te werken.

De rol van penningmeester zal dit jaar vervuld worden door Annemiek. Annemiek kan goed
overzicht houden, ook al vindt ze zelf van niet, en heeft een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Ze wil graag alles perfect doen en wil niemand teleurstellen.
Het kan haar soms allemaal even teveel worden, maar daarna pakt ze zichzelf toch weer op
en gaat ze er gewoon weer helemaal voor. Annemiek is dus echt een super harde werker
die perfect zal zijn voor haar rol als penningmeester.

Als laatste hebben we natuurlijk nog de secretaris, Merel. Zij is met haar zorgelijke karakter
de verbindende factor in de groep. Ze is super lief voor iedereen en is ook goed in de rest
geruststellen. Wanneer ze zelf veel stress heeft weet ze toch onder druk te presteren en
door haar lieve uitstraling is ze ook erg benaderbaar. Dat is natuurlijk perfect voor haar rol
als secretaris.

En ik, Laura, zal deze vijf super lieve meiden begeleiden als Voorzitter dit jaar. Ik ben erg
enthousiast om deze uitdaging aan te gaan en ben blij dat ik er voor mag zorgen dat alles in
goede banen wordt geleid dit jaar.

Wij hebben er onwijs veel zin in en wij zullen proberen om alle leden een zo leuk mogelijk
jaar te bezorgen. Laten we vooral weer lekker veel dansen, tijdens de lessen, tijdens borrels
en tijdens al onze andere activiteiten. En daarom hebben wij ook gekozen voor de
zinspreuk: “Let’s dance the night away”.


