
Lieve leden, 

We hopen dat iedereen in goede gezondheid verkeert! Via deze mail even een update over de 

online-lessen en onze verwachtingen voor de komende tijd. 

We zijn nu twee weken dicht en missen alle leerlingen, het live-contact en de gezelligheid enorm! 

Het hele team is de afgelopen dagen heel hard bezig geweest om de online lessen vorm te geven. 

Voor ons ook enorm schakelen en het is nog steeds zoeken naar de juiste vorm met alle uitdagingen 

van dien (ojee, dansen in spiegelbeeld terwijl je altijd op rechts start…. stond de video nou aan?? nee 

hè…. filmpje per ongeluk gewist! Lieve hond, wil je ajb niet door het beeld lopen?)  Maar het geeft 

ook een goed gevoel om hier met elkaar zo hard aan te werken en wij leren er in ieder geval weer 

een hoop van. We hopen dan ook van harte dat iedereen de weg naar de online lessen heeft 

gevonden via de ledenapp https://mijn.danzation.nl (let op; je hebt het wachtwoord nodig waar je 

mee ingeschreven bent!). We hebben in ieder geval al een heleboel enthousiaste mailtjes, appjes, 

foto’s en filmpjes mogen ontvangen. Echt super fijn om te zien dat we op zoveel support kunnen 

rekenen, dat doet ons goed! 

Nog even op een rijtje wat er in de ledenapp te vinden is: 

- Algemene lessen in verschillende dans- en sportstijlen; je kunt zelf lessen afwisselen of 

combineren en maak van de gelegenheid gebruik om eens iets anders uit te proberen! 

- Losse dansjes: voor als je tussen het (school)werk door je even uit wilt leven 

- Choreografie per groep: hier kunnen de dansgroepen elke week een nieuw stukje voor hun 

eigen groep vinden. 

- Later gaan we hier nog losse oefeningen en dansspelletjes aan toevoegen. 

Gisteren hebben we weer een hoop nieuwe danslessen toegevoegd en morgen volgen de nieuwe 

sportlessen voor deze week. 

Verwachting voor de komende weken 

We achten de kans erg klein dat we meteen na 6 april weer open kunnen. Op z’n vroegst na de 

meivakantie lijkt ons een realistischere verwachting. We zullen de komende vier weken tot de 

meivakantie dan ook onverminderd enthousiast verder gaan met de online lessen en ook voor de 

dansgroepen elke week iets speciaals per groep posten. Het zou fantastisch zijn als we na de 

meivakantie weer open kunnen (vooral natuurlijk omdat dat zou betekenen dat het voor iedereen de 

goede kant op gaat met deze ellendige situatie) en het seizoen mooi af kunnen sluiten.  

Mochten we na de meivakantie nog niet open kunnen, dan zullen we de contributie voor de weken 

die we dicht zijn tussen de meivakantie en de zomerstop bevriezen. Die weken kunnen dan in het 

nieuwe seizoen gebruikt worden. Dat betekent dat als we bijvoorbeeld alle weken tussen de 

meivakantie en de zomerstop gesloten blijven, je voor de periode na de zomer tot en met de 

herfstvakantie niet hoeft te betalen. Wel gaan we dan tot de zomervakantie door met de algemene 

online lessen (maar niet met de specifieke choreografieën per groep) zodat iedereen lekker kan 

blijven dansen en sporten. We hopen zo iedereen een beetje tegemoet te kunnen komen en aan de 

andere kant er ook voor kunnen zorgen de dansschool nog bestaat als we weer open mogen.  

We wensen iedereen heel veel sterkte in deze zware tijden en hopen dat het niet te lang duurt 

voordat we jullie weer ‘live’ kunnen lesgeven! 

Met vriendelijke groet namens het hele team, 

Babs Vreman 

https://mijn.danzation.nl/


 Eigenaar DanZation! 


