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Dit is Nieuwsbrief nr. 2 (januari) van seizoen 2018/2019 van Dansvereniging Debka uit 
Zwolle. Informatie over Debka is te verkrijgen bij Boukelien Akkerman  0522-255224 of via 
de website van Debka: www.debkazwolle.wordpress.com 
 
Wil je iets kwijt aan het bestuur: Debkazwollemail@gmail.com  
Contributie op bankrekening: NL61  INGB   0003   5276   85, ten name van Vereniging 
Debka. 
 
Als je ook wat wilt schrijven in de Nieuwsbrief, aarzel dan niet en geef je bijdrage tijdens de 
dansavonden aan Leny Venselaar. Of mail aan: leny.venselaar@gmail.com.  
We ontvangen graag een bijdrage voor de volgende nieuwsbrief. 
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Agenda 
 
9 febr.  Regiobal 
19-21 febr. Voorjaarsvakantie 
30 april Meivakantie 
2 mei Meivakantie 
28 mei Laatste les 
 
 
 
 
 
 

Van de bestuurstafel 
 
Zoals in de ALV besproken zou het 
bestuur in de eerste bestuursvergadering 
de verschillende posten verdelen. We 
hebben de volgende verdeling gemaakt. 
Jannie van den Heuvel blijft algemeen lid 
met speciale aandacht voor PR en zij blijft 
het aanspreekpunt voor concrete 
regelzaken rond activiteiten. Zij verzorgt 
de persberichten en probeert zo steeds 
onze activiteiten in de wijkkranten, huis 
aan huisbladen e.d. te krijgen. Ook 
hebben we afgesproken bij alle activiteiten 
aan te geven dat introducees welkom zijn. 
Dit vooral om aan onze bekendheid te 
werken. 
 
Peter van Beek wordt algemeen lid en hij 
gaat zich ook bezig houden met PR 
zaken. Samen met Dorry de Brouwer 
coördineert hij het actualiseren van de 
website. Anneke gaat hem daarbij helpen 
met het redigeren van teksten. Daarnaast 
gaat Peter zich ook richten op een meer 
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uniforme huisstijl voor Debka. We denken 
daarbij bijvoorbeeld aan uniform 
kleurgebruik bij de flyers.  
 

 
 
 
Titia Hoitsma is onze nieuwe secretaris. Zij 
gaat de basisadministratie van de leden 
bijhouden en zal ook de lijsten maken voor 
de roosters. Jos zal een en ander aan Titia 
overdragen. Titia wordt ook het 
correspondentieadres van de vereniging.  
 
Boukelien Akkerman blijft de penning-
meester en Ingrid Snels is voorzitter 
geworden. Titia, Boukelien en Ingrid 
worden bij de Kamer van Koophandel 
bekend gemaakt als dagelijks bestuur van 
de vereniging. Dat klinkt allemaal wat 
groter dan het is, maar formeel moet het 
wel in orde zijn. 
 
Boukelien en Ingrid gaan het handboek 
voor het bestuur actualiseren. Na de 
bestuurswissel moeten bijvoorbeeld de 
namen worden aangepast, maar ook zijn 
er in de loop der jaren dingen verandert, 
die we gaan aanpassen zodat het 
handboek weer helemaal up to date wordt.   
 
Ideeën voor de volgende 
kennismakingscursus? 
 
We hebben besloten om begin 2019 geen 
kennismakingscursus te organiseren. We 
willen graag in september/oktober bij de 
start van het nieuwe seizoen wel een 
kennismakingscursus organiseren. 
Daarvoor zijn wel genoeg deelnemers 
nodig. We willen graag jullie inbreng hoe 
we nieuwe belangstellenden het beste 
kunnen gaan werven zodat in 
september/oktober 2019 een 
kennismakingscursus kan starten.  
Wie heeft een goed plan om nieuwe leden 
te werven. Het beste plan zal worden 
beloond met de uitvoering ervan.  
 

AVG 
 
Tot slot nog enkele opmerkingen over het 
privacyreglement (naar aanleiding van de 
Algemene verordening gegevens-
bescherming (AVG). Vanwege deze 
verordening zal Boukelien het 
aanmeldformulier aanpassen. Er zal niet 
meer naar geboortedatum worden 
gevraagd. Verder kan iedereen die dat wil 
bij het bestuur kenbaar maken als zij/hij 
niet wil dat bepaalde gegevens op de 
ledenlijst komen die verspreid wordt onder 
de leden. Als er filmopnames worden 
gemaakt (bijvoorbeeld tijden workshops) 
zullen die niet alleen voor educatieve 
doeleinden worden gebruikt. Mensen die 
afgebeeld worden in films of foto’s die 
gepubliceerd worden, bijvoorbeeld op de 
website of in andere media, zullen 
daarvoor om toestemming worden 
gevraagd.  
 
Rest mij  nog iedereen te bedanken voor 
de bijdrage aan de vereniging.  
Ik wens jullie een heel gelukkig, 
bruisend en wervelend 2019. 
 
Namens het hele bestuur, 
Ingrid Snels 
 
 
Workshop Guus van Kan bij Debka op 
dinsdag 20 november 2018 
 
Guus had een afwisselend programma 
met 6 dansen. 
Voor de pauze hebben we een drietal 
dansen op middenniveau gedanst. 

• Davorike dajke - Crnorecje (Servie) 
.  Een simpel dansje met stap hop 
stap hop 1,2,3, afwisselend in 
dansrichting en naar binnen 
gedanst. Deze dans doen we op 
donderdag bij Saskia. 

• Cacak iz Methohije – Kosovo. Een 
dans die eigenlijk bestaat uit 3 
dansen. De eerste is een 
telefoonnummer: 2-2-5-2-2-5-4. 
Daarna de 2e dans enkel naar 
rechts en de derde dans heen en 
weer. Deze dans doen we op 
dinsdag bij Matthijs 
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• Sukacko kolo - Prigorje (Kroatie). 
Deze dans hebben we een paar 
jaar geleden ook van Bert van der 
Meer geleerd. Een snelle dans met 
de armen gekruist , afwisselend 
naar links en rechts  en hop-stap-
stap op je binnenbeen. Het lied 
gaat over een  

• bakster die het eten laat 
aanbranden en koud water uit de 
Donau nodig heeft om alles te 
blussen. Bij Guus gingen we van 1 
grote kring, naar steeds kleinere 
kringen. 

 
 

Na de pauze waren de dansen iets 
pittiger. 

• Selka do Vlasinka - Crna trava 
(Servie).Een pittig dansje met veel 
verschillende figuren. 

• Madjarac - Backa (Servie). 
Eveneens een pittig dansje met 
een dubbele hak. En gezwaai met 
de benen. 

• Janj - okolice Janj (Bosnie) als 
afsluiter. Een dans zonder muziek 
met een balans als basis. Guus 
riep de verschillende figuren af. 
Setjna, Svatovka, U dvoje, Zupski, 
Ucetvoro. Elk figuur eindigde als 
Guus, dosta, betekent: genoeg, 
zei. Een mooie afsluiter van een 
intensieve  en leuke dansavond. 

Pauline 

Deze foto is gemaakt op de ALV van 
afgelopen november. Hannie en Margot, 
25 en 40 jaar lid van Debka! 
 

 
 
 
Regiobal op 9 februari 2019 in Dalfsen 
 
We gaan verhuizen naar een andere 
locatie omdat Het Roode Hert (HRH) in 
Dalfsen op zaterdag niet meer 
beschikbaar komt voor ons Regiobal.  
Als organisatiegroepje van Debka en 
Horlepiep zijn we dus gaan kijken naar 
een goede vervangende locatie waarbij we 
zelfs een paar verbeterpunten wilden 
halen. De stroefheid van de dansvloer en 
de klimaatbeheersing in HRH voldeden 
niet aan onze wensen en we kregen daar 
nogal veel opmerkingen over.   
We zijn uiteindelijk niet ver van HRH 
terechtgekomen bij een zalenverhuurder 
die veel te bieden heeft op een hoog 
niveau. In het centrum van Dalfsen is een 
relatief nieuw multifunctioneel gebouw 
gerealiseerd, Cultuurhuis De Trefkoele + .   
 

 
 
We denken dat het een betere 
accommodatie is voor ons Regiobal. 
Zaterdag 9 februari 2019 is deze locatie 
vastgelegd voor de middag en avond en 
een buffetmaaltijd.  
 
Met dansante groet van Marjan Petrusa en 
Jos Neuteboom 
 


