
Toetreedrede 30ste 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, eindelijk zijn we geen kandidaatsbestuur meer, maar het 30ste bestuur
der STUdance.

Eind april kregen wij allemaal te horen dat wij zessen deel mochten maken van het 30ste

kandidaatsbestuur, en wat hadden we er allemaal zin in! Diezelfde middag hadden we het al
heel gezellig met elkaar en wisten we allemaal meteen dat dit een geweldig jaar voor ons
zou gaan worden. Daarom spreek ik nu voor het hele 30ste bestuur dat we heel blij zijn dat
we hier mogen staan vandaag in het Academiegebouw.

Lieve Laura, Merel, Annemiek, Laura en Lisa. Wat hebben jullie het geweldig gedaan
afgelopen jaar. Eindelijk weer een jaar met danslessen in de danszalen, activiteiten en
feesten. De gezelligheid die STUdance kenmerkt was weer het hele jaar aanwezig. Helaas
hebben we ook een paar maanden deze gezelligheid moeten missen met online lessen,
maar daar hebben jullie ook het beste van gemaakt met online danslessen en activiteiten!
Gelukkig mochten we snel weer met zijn allen dansen zonder afstand, en natuurlijk ook weer
met zijn allen een eindvoorstelling in de Stadsschouwburg. Met “World of Wonders”
schitterde alle dansers en jullie op het podium. Wat een succes was dit! Wij zijn zo trots op
jullie voor deze geweldige eindvoorstelling, creativiteit en inzet van het afgelopen jaar en we
zijn jullie enorm dankbaar!

Dan zal ik nu het 30ste bestuur der STUdance aan jullie voorstellen:

Allereerst Noah, onze Commissaris extern. Noah is erg creatief en weet altijd wel met een
andere blik naar vragen en problemen te kijken. Hij creëert hiermee een nieuwe blik wat we
goed kunnen gebruiken om STUdance en haar demoteams nog beter op de kaart te
brengen. Noah zijn spontane praatjes en vernieuwende ideeën zullen hem goed helpen bij
partners werven en sponsoren zoeken voor STUdance.

Vervolgens Iris die de functie van Commissaris PR zal vervullen. Iris is erg creatief en
ondanks dat ze al vele jaren bij STUdance te vinden is, weet ze toch weer een nieuwe draai
te geven aan de promotie van onze mooie vereniging. Ook heeft onze lieve Iris het prachtige
lustrumlogo ontworpen, dat wij nu als 30ste bestuur op dit pak mogen dragen. Haar ervaring,
creativiteit en kennis over design zorgen ervoor dat ik volste vertrouwen heb in dat
STUdance er komend jaar geweldig uit komt te zien.

Onze Commissaris Dans voor volgend jaar is Tineke, en wat zijn we daar blij mee. Als alles
even tegenzit weet Tineke altijd een positieve draai te geven aan de situatie, en blijft
doorgaan tot ze weet dat haar medebestuursleden weer vrolijk zijn. Deze kwaliteit gebruikt
ze niet alleen voor haar medebestuursleden, maar ook voor onze docenten. De docenten



hebben Tineke komend jaar als contactpersoon en ik weet nu al dat Tineke dit super zal
gaan doen.

En dan nu Anne, onze Penningmeester voor het komende jaar. Anne werkt super netjes en
is een echte doorzetter, en dat is zeker terug te zien in de begroting waar Anne hard aan
heeft gewerkt de afgelopen maanden. Naast het harde werken is Anne ook super lief en
staat altijd klaar met een luisterend oor voor wie dat nodig heeft. Ik weet dus zeker dat we
heel blij kunnen zijn met Anne als onze penningmeester komend jaar.

Ten slotte Jenthe die de functie van Secretaris zal vervullen. Ze zeggen ook wel, de
secretaris is de rechterhand van de voorzitter, en daar hebben ze gelijk in. Als ik het even te
druk had was Jenthe de afgelopen maanden er meteen om bij te springen, maar ook om me
eraan te herinneren om even rustig aan te doen. Haar motivatie voor STUdance en
enthousiasme naar haar medebestuursleden en leden maken hierom Jenthe een geweldige
secretaris.

En ik, Melissa, mag deze vijf lieve toppers begeleiden als Voorzitter voor het komende jaar.
Ik kan niet wachten om met veel enthousiasme en energie dit avontuur aan te gaan samen
met mijn bestuursgenoten!

Wij, het 30ste bestuur der STUdance, hebben er allemaal super veel zin in om het komende
jaar voor alle leden een geweldig jaar neer te zetten. Wij gaan als bestuur ons extra hard in
zetten om een prachtig lustrumjaar neer te zetten waar iedereen even alle zorgen kan
vergeten tijdens de danslessen, borrels en activiteiten. Met deze motivatie zullen wij komend
jaar ons inzetten onder de zinsspreuk: “Dance now, think later”.


