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

Mensen vroegen mij de laatste tijd vaak: “Ben je er al een beetje klaar mee, met dat
bestuursjaar?” Mijn antwoord was dan altijd per direct “ja”, maar altijd met de
disclaimer: “Maar niet met mijn bestuursgenoten!” Want wat hebben wij een gezellig
jaar gehad samen. We zagen elkaar bijna elke dag en het is echt even afkicken dat
iedereen weer zijn eigen leventje heeft. Ik zou dit jaar voor geen goud hebben willen
missen en ook al was het soms even doorbijten, we hebben het wel met zijn 5en
neergezet.

We hebben veel dingen bereikt dit jaar waar we erg trots op zijn. Zo hebben we na
veel moeite en onderzoek de statuten gewijzigd en hierbij hebben we ook nog eens
het record behaald van kortste ALV ooit namelijk: 8 minuten. Dit mag zeker in het
archief opgenomen worden van ons. Ook hebben we de halfjaarlijkse dans diners
bedacht en het is leuk om te zien dat het volgende bestuur dit door zal zetten. En
natuurlijk hebben we het jaar afgesloten met onze geweldige eindvoorstelling.
Eindelijk konden we weer in de schouwburg staan na 2 jaar en wat hebben we
daarvan genoten. ‘World of Wonders’ was echt geweldig en het was zo gaaf om dit
samen met jullie neer te zetten. Het was echt een geluksmomentje voor ons toen
alle leden begonnen te klappen in de coulissen tijdens onze bestuurs dans. Ik denk
dat we allemaal tijdens die dans dachten van: ‘Wow, wij hebben dit gewoon
neergezet en het is ook nog eens gelukt ook!’.

In zo’n bestuursjaar gebeuren er eigenlijk allemaal gekke dingen die in je dagelijks
leven nooit zouden gebeuren. Met een kangoeroe pak in het bos lopen en filmpjes
opnemen. Altijd sjouwen met duizenden spullen van de Uithof naar de Rex (en weer
terug). Duizend groepsapps hebben waar je helemaal gek van wordt. Zo zitten we
namelijk in ongeveer 50 groepsapps samen, vraag me niet waarom. Pizza’s met
korting proberen te fixen door Italiaans te praten met de medewerkers. En ga zo
maar door.

En ook is het soms erg stressvol. Wij waren namelijk niet het meest
stressbestendige bestuur. We hadden erg veel tips meegekregen om ervoor te
zorgen dat we hier wat beter mee om konden gaan, zoals de vraag stellen: gaat
STUdance hier dood aan? In theorie was dit een erg goede gedachte alleen was het
antwoord op die vraag voor ons vaak: JA. We hebben moeite met dingen loslaten en



het stressniveau was vaak hoog. Maar ondanks dat bleven we doorzetten en hebben
we elkaar altijd gesteund hierin. We zijn echt een power team geworden.

Het is grappig om hier aan terug te denken want achteraf lijken dingen nu niet meer
zo erg. Nu we een kandidaatsbestuur hebben, zijn die rollen namelijk opeens
omgedraaid. Ik zeg alleen maar ‘komt wel goed’ en ‘maakt niet heel veel uit’ tegen
mijn opvolgers en het voelt als een omgekeerde wereld.

Over een paar minuten zullen wij namelijk opgevolgd worden door deze 6 toppers in
de voorste rij: Melissa, Jenthe, Anne, Tineke, Iris en Noah. Wij willen jullie alvast
heel veel plezier toewensen en wij denken dat het helemaal goed komt! Het is een
jaar van vele ups en downs maar het is wel een jaar die je nooit zal vergeten. Wij
hebben het volste vertrouwen in jullie en het is super leuk om te zien hoe
enthousiast jullie zijn.

Als laatste wil ik nog de leden bedanken voor dit onvergetelijke jaar. We hebben het
erg gezellig gehad met jullie en zonder jullie inzet hadden we nooit zoveel leuke
activiteiten en gezellige borrels mogen meemaken.

Na vele lange vergaderingen, heel veel leuke activiteiten en borrels, en mooie
momenten samen, is het nu voorbij. We zijn er klaar voor en we gaan het loslaten.
Lieve meiden, schatten, parels, jullie zijn geweldig en love jullie.
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