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Welkom bij Dansgroep Mix!
Via deze informatiebrief stellen we ons graag aan je voor en brengen we je op de hoogte
van een aantal huisregels en activiteiten die onze vereniging organiseert. Kijk voor meer
informatie ook op onze website: www.dansgroepmix.nl. Op de website staat tevens onze
Privacy Policy, waarin ons privacy beleid staat beschreven. Daarnaast kun je ons vinden
op Facebook: Dansgroep Mix, word vriend van ons! Zowel op Facebook als op onze
website kun je foto’s vinden van onze optredens.
Bestuur
Het bestuur van Dansgroep Mix bestaat uit:







Loes Bastings, Voorzitter, danst bij Classix & Jazz en trainster van Rithmix
Suzanne Smeijsters-Bastings, Penningmeester, ouder van een dansend lid
Vera Heuts, Secretaris, danst bij Classix en Elastix
Mariëlle Homblen-Wintjens, Bestuurslid Technische Staf, trainster van vier groepen
Rosanna Caddeo, Bestuurslid (social)media, danst bij Classix en trainster van Rithmix
Lindy Roebroeks, Bestuurslid algemeen + Functionaris Gegevensbescherming, danst
bij Classix en Jazz

Er zijn momenteel vacatures voor bestuursfuncties. Neem vrijblijvend contact op via
info@dansgroepmix.nl of bij een van de bestuursleden als je hier geïnteresseerd in bent.
Groepen
Dansgroep Mix telt momenteel 10 groepen:











Ieniminimix (Peuters en Kleuters, leeftijd 2,5 – 4 jaar)
Minimix (Peuters en Kleuters, leeftijd 4 – 6 jaar)
Gimmix (Kinderdans, leeftijd 6 – 7 jaar)
Kleine garde (leeftijd 5 – 7 jaar)
Starmix (Show)
Elastix (Garde, Show)
Rithmix (Show)
Jazz
Mixfit (Aerobics, mix van conditie- en krachttraining)
Classix (Garde vanaf 18 jaar)

Contact en communicatie
We communiceren grotendeels via email dus geef a.u.b. een correct emailadres door. Het
emailadres van onze vereniging is: info@dansgroepmix.nl. Neem gerust contact op als je
vragen en/of opmerkingen hebt.
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Afmelden
Als je een keertje niet kunt komen (we hopen natuurlijk dat dit zo weinig mogelijk
voorkomt), meld je dan rechtstreeks bij de train(st)er af.
Activiteiten
Om de verenigingsfinanciën op niveau te houden organiseert Dansgroep Mix een aantal
activiteiten:
 Ophalen oud papier: één keer per maand, op de laatste woensdag van de maand.
 Beheer van de papiercontainer in Herkenrade: door twee vaste vrijwilligers.
 Wafelactie: de wafels worden gebakken door leden en ouders en verkocht door leden.
 Mergelheuvelland 2-daagse: geholpen bij onder andere de inschrijvingen, bar- en
keukenwerkzaamheden.
 Grote Clubactie: de loten worden verdeeld onder de jeugdleden en door hen verkocht
(4 loten per lid, 3 indien 2 kinderen uit 1 gezin). Dit bedrag wordt jaarlijks aan het
begin van het seizoen samen met de contributie in rekening gebracht.
Ons activiteitenteam benadert de leden en ouders per activiteit. We gaan er vanuit dat
we op je bijdrage kunnen rekenen, zodat we onze vereniging samen in stand kunnen
houden.
Optredens en op kamp
Met name in het carnavalsseizoen verzorgen onze groepen verschillende optredens,
onder andere de Grote Zitting, de Kinderzitting en de Bejaardenzitting in Sint Geertruid.
Daarnaast organiseren we één keer per twee jaar een voorstellingsavond voor familie,
vrienden en bekenden, waarbij al onze groepen hun kunsten vertonen. Daarnaast gaan
we één keer per twee jaar met de hele vereniging een w eekend op kamp. Het kamp en
de voorstellingsavond worden om en om georganiseerd.
Jaarvergadering
Elk voorjaar organiseren we een jaarvergadering waarvoor we de leden en de ouders van
onze jeugdleden uitnodigen. Tijdens de vergadering worden bestuurlijke mededelingen
gedaan, nieuwe bestuursleden gekozen, het afgelopen dansseizoen besproken en
vooruitgeblikt op het nieuwe dansseizoen.

Wij wensen je veel dansplezier bij Dansgroep Mix!
Vriendelijke groet,
Het bestuur van Dansgroep Mix
Loes, Suzanne, Mariëlle, Rosanna, Lindy en Vera
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Inschrijfformulier dansvormen seizoen 2018 - 2019
Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode en plaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Datum proefles:
Datum start:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ieniminimix
Minimix
Gimmix
Kleine garde
Rithmix
Jazz
Mixfit
Starmix
Elastix garde
Classix garde

€ 110,€ 110,€ 110,€ 100,€ 130,€ 130,€ 200,€ 130,€ 130,€ 130,-

Zaterdag (Cindy en Dahnée)
Zaterdag (Cindy en Dahnée)
Zaterdag (Cindy en Dahnée)
Maandag (Mariëlle)
Maandag (Rosanna & Loes)
Dinsdag (Cindy)
Dinsdag (Cindy)
Donderdag (Mariëlle)
Donderdag (Mariëlle)
Donderdag (Mariëlle)

*aankruisen welke dans de voorkeur heeft
Beta len i n 10 ma andelijkse termijnen is mogelijk met machtiging tot afschrijving va n bank -/girorekening voor de kleuter-,
s how- en gardegroepen. Kortingen voor 2e en 3e ki nd uit één gezin of 2e en 3e dans. Bij ondertekening inschrijfformulier
verpl ichting tot betaling voor het seizoen 2018-2019.

Bovenstaande persoonsgegevens zullen worden verwerkt binnen onze vereniging zoals in onze
Privacy Policy (te vinden op www.dansgroepmix.nl onder het kopje ‘ Over Ons ’) beschreven staat.
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Bij het aangaan van dit lidmaatschap geef ik tevens toestemming voor (kruis aan waar u
toestemming voor geeft):
 Het opslaan, delen en verwerken van mijn gegevens / gegevens van mijn kind zoals beschreven in
de Privacy Policy.
 Het gebruik van beeldmateriaal zoals beschreven in de Privacy Policy.
 Het sturen van eventuele nieuwsbrieven en PR materiaal zoals beschreven in de Privacy Policy.
 Het bewaren van mijn gegevens / gegevens van mijn kind na het beëindigen van mijn
lidmaatschap voor het doel zoals beschreven in de Privacy Policy (historisch doeleinde; bijv.
jubilea).
 Het toevoegen van mijn telefoonnummer aan de Whatsapp groep van de dansgroep.

Plaats:

Datum invullen :

Indien ≥ 18 jaar:
Handtekening Lid:

Indien < 18 jaar:
Handtekening Ouder 1:
Handtekening Ouder 2:
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