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In deze Nieuwsbrief : 
 Van het bestuur 
 Zomerdans 

Agenda: 
 Start dinsdag 1 en donderdag 3 september 

Van het bestuur  
 
Het nieuwe dansseizoen gaat beginnen op dinsdag 1 en donderdag 3 september. Ik hoop dat jullie er 
allemaal weer zin in hebben na deze hele lange zomerstop door de coronaperikelen. 
 
Door de corona zijn er wel wat regels waar we ons aan moeten houden. Wellicht veranderen ze nog. In 
overleg met de dansleiders en rekening houdend met de adviezen vanuit RIVM en kabinet hebben we 
de volgende afspraken gemaakt. Een ander voorbehoud is nog dat we nog niet van beide scholen be-
richt gekregen hebben dat we weer welkom zijn. 
 
Iedereen kan één uur komen dansen. Uitzondering wordt gemaakt voor de mensen die de zalen open/
sluiten/de spullen klaar zetten, zij mogen de hele avond dansen. Het bestuur maakt een indeling in de 
groepen, onderling ruilen is toegestaan.  

Als er voldoende ruimte overblijft in een groep, dan kan een tweede lesuur worden opengesteld voor wie 
wil. De planning is nu dat we dat na een maand gaan evalueren.  
 
Uiteraard gelden de algemene regels zoals 
 thuis blijven bij klachten1 of bij een positief geteste huisgenoot of (opgelegde/geadviseerde) qua-

rantaine 
 handen wassen 
 anderhalve meter afstand bewaren. 
 

1 
Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling 

verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. 

 
We vragen jullie verder om op tijd, maar niet meer dan 5 min voor de les binnen te komen en na de les 
direct weer weg te gaan. Er zullen bij binnenkomst een paar stoelen staan, die je kunt gebruiken om je 
dansschoenen aan te doen. Na gebruik van een stoel, maak je die direct schoon, zodat een volgende 
danser ook op een schone / ontsmette stoel kan zitten. Daarvoor zullen doekjes aanwezig zijn. 

Lees verder —> 

Op dinsdag max 18 dansers per groep:  
20.00 - 21.00 u  
21.15 - 22.15 u 

Op donderdag maximaal 15 dansers per groep: 
19.15 - 20.00 u beginners 
20.15 - 21.15 u 
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De lessen zijn aangepast: er wordt vooral los gedanst. 
 
Tussen de lessen is een kwartier pauze zodat de verschillende groepen niet met elkaar in contact ko-
men en er wordt dan ook schoongemaakt. Er is geen koffie/thee en de afwaslijst wordt de schoonmaak-
lijst. Er wordt zoveel mogelijk geventileerd middels ramen/deuren open zetten.  
 
Er kan maar van één toilet gebruik worden gemaakt. Ook deze maak je zelf na gebruik schoon.  
 
Hieronder nog een keer puntsgewijs: 
 blijf bij klachten thuis en laat je testen 
 was je handen voor je van huis gaat goed met water en zeep (20 seconden) 
 ontsmet je handen bij binnenkomst 
 hoest en nies in je elleboog 
 gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct na gebruik weg, was en ontsmet daarna opnieuw je 

handen 
 houd 1,5 meter afstand van anderen, voor en na het dansen 
 kom op tijd, maar niet meer dan 5 min voor de les 
 er wordt los gedanst 
 geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en (mee)zingen, is niet toegestaan 
 wil je tijdens de les even zitten: dat kan op de klaargezette stoelen (buiten de zaal, of althans niet in 

de buurt van de dansers). Stoel direct na gebruik zelf schoonmaken 
 na de les ga je direct weg 
 was je handen bij thuiskomst 
 
 
Tot slot zal de presentielijst worden bijgehouden en deze dient tevens als gezondheidscheck. Mocht je 
na een les positief getest worden op corona, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten. Dan zullen alle 
aanwezigen als contact doorgegeven kunnen worden aan de GGD of andere instantie. 
 
Verder wil ik jullie allemaal ook wijzen op je eigen verantwoordelijkheid. Mocht je zelf een mondkapje en/
of handschoenen en/of andere beschermingsmiddelen willen gebruiken, dan is dat uiteraard toegestaan. 
  
Deze regels zijn wat strenger dan de officiële regels voor dansers, maar dit hebben we nu zo vastge-
steld zodat ook de mensen die mogelijk wat meer risico lopen toch mee kunnen doen. Ik hoop op jullie 
begrip daarvoor én op jullie medewerking. Ik realiseer me ook dat een regelovertreding snel gemaakt is. 
Als je dat ziet, spreek elkaar erop aan. Het is niet de bedoeling dat de dansleiders en/of bestuursleden 
steeds als politieagent moeten optreden. 
 
Als ik dit zo teruglees, dan klinkt het allemaal wat streng en formeel. Nogmaals, ik hoop op jullie begrip 
hiervoor. En veel regels zijn als het goed is niet nieuw voor je. Laten we ons hier allemaal aan gaan 
houden, en vooral weer gaan genieten van het dansen met elkaar.  
 
Tot snel, 
Namens het bestuur,  
Ingrid Snels 

Namens de penningmeester 
 
Vanwege het aanbod van slechts 1 uur les en ter compensatie van de gemiste lessen 2019/2020, is het 
lesgeld voor komend seizoen aangepast naar € 120,-.  
 
Het lesgeld moet je zelf overmaken onder vermelding van je voornaam en de betreffende avond/groep 
waar je gaat dansen (je krijgt dus geen acceptgiro).  
 

Vereniging Debka; rekeningnummer: NL61 INGB 0003 5276 85 
 

Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk 1 oktober 2020 zijn overgemaakt!! 
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Zomerdansen 
 
De Covid19-lockdown was een kwestie van door-
bijten. Niet gezellig met elkaar dansen op de dins-
dag en de donderdag. De scholen waren dicht en 
van samen komen was geen sprake. De digitale 
video’s van Matthijs, hoe sympathiek ook, konden 
de sfeer niet nabootsen. 
 
Na de versoepeling van de RIVM-maatregelen 
gingen we bij mooi weer dansen in de tuin van 
Marjan en later op het terras van Anke en mijzelf. 
Eindelijk weer lekkere muziek, fijn dansen en el-
kaar weer zien en spreken. Voor drinken en een 
hapje werd gezorgd. Pauline loodste ons fantas-
tisch door de dansen. Soms oeroude, de meeste 
van het afgelopen seizoenen maar ook een paar 
nieuwe dansen. 
 
Geen parendansen in verband met de richtlijnen 
maar allemaal dansen die we individueel konden 
uitvoeren en natuurlijk op gepaste afstand van 
elkaar. Vanaf zeven uur totdat het donker werd. 
Een fantastisch alternatief voor de gemiste lessen. 
Een blijvertje de komende jaren? 
 
Peter 


