
NIEUWSBRIEF DANS
The Art of Motion

In deze nieuwsbrief lees je meer over de DansEvents die op het programma staan en
besteden wij aandacht aan de vernieuwingen binnen de LTC en de Werkgroep 
Dans. 

EEN NIEUW DANSSEIZOEN!
Na een jaar waarin we een zeer geslaagde Online Video Challenge en Dance 
Competition hebben georganiseerd, willen we toch voorzichtig vooruitblikken naar 
het organiseren van fysieke dansactiviteiten in 2022.  Uiteraard houden we hierbij de 
nieuwe ontwikkelingen en maatregelen nauwlettend in de gaten.
Bij deze willen wij jullie graag informeren over dansseizoen 2021-2022.

Door Covid-19 is er vorig seizoen veel stil komen te liggen, maar dit heeft er 
tegelijkertijd voor gezorgd dat er meer tijd en ruimte kwam voor ontwikkeling en 
vernieuwing. 
Zo hebben we afgelopen seizoen de structuur van de Landelijke Technische 
Commissie (LTC) en verschillende werkgroepen (WG) Dans eens onder de loep 
genomen en op basis van alle bevindingen een nieuwe structuur opgezet. 
De grootste verandering is dat we van drie afzonderlijke werkgroepen, t.w. Dance2, 
Jazzdanswedstrijden en Urban & Showdance naar één werkgroep zijn gegaan. 
Hiermee willen we graag meer eenheid en samenwerking creëren in zowel de 
dansactiviteiten als bij de vrijwilligers van de LTC en WG Dans.
Een andere verandering is dat we, met ingang van dit seizoen, helaas geen 
wedstrijden meer aanbieden voor Urban dance. Tot onze spijt zijn er geen vrijwilligers 
met parate kennis en expertise van Urban dance aangemeld bij de LTC en 
werkgroep Dans. Daarom zijn wij genoodzaakt om deze beslissing te nemen. Wél 
zullen wij een een doorstart maken met Showdance, maar in een vernieuwde vorm. 
De nadruk bij Showdance ligt op het showelement en de entertainmentwaarde van 
de dansen. Hiermee maken we het ook mogelijk voor groepen uit urban dance, 
moderne dans, maar ook groepen die voorheen deelnamen aan Dance2Impress 
om in te schrijven voor Showdance wedstrijden. Met het oude reglement als leidraad
is er een nieuw concept geschreven dat we dit jaar zullen gaan gebruiken.  

Voor meer informatie over onze vrijwilligers ga je naar onze contactpagina DANS.

DANSEVENT IN EEN VERNIEUWD JASJE
Door het samenvoegen van de verschillende werkgroepen zal er ook meer eenheid 
en samenwerking zijn tijdens ons DansEvent, d.w.z. dat we  het aanbod van Dance2,
Jazzdans en Showdance, daar waar het kan, zoveel mogelijk willen laten 
terugkomen in een weekend. Hierbij behoudt wel ieder onderdeel zijn eigen 
karakter. 

Meer weten over ons DansEvent, klik dan hier. 
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https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/Algemene-informatie-DansEvent-The-Art-of-Motion-v4.pdf
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/dans/contact-dans


INSCHRIJVEN
Het systeem voor inschrijven is vernieuwd. Vanaf seizoen 2021-2022 zal dit systeem 
worden gebruikt voor alle KNGU wedstrijden en activiteiten. Met de komst van de 
nieuwe inschrijfmodule, maar ook de nieuwe ledenadministratiesystemen AllUnited 
en Club-Assistent is er dus een en ander veranderd. Op maandag 8 november bood
de LTC en werkgroep Dans de mogelijkheid om deel te nemen aan het webinar 
'Uitleg nieuwe inschrijfmodule' voor KNGU aangesloten clubs en dansscholen. 

Bekijk hier de algemene instructievideo.

Data inschrijven DansEvents
Op woensdag 24 november (09:00 uur) opent de digitale inschrijfmodule voor 
DansEvents. Op donderdag 9 december (23:59 uur) sluit het systeem.

Meer informatie over het inschrijven via deze link.

INFORMATIEVE WHATSAPP-GROEP VOOR VERENIGINGEN EN DANSSCHOLEN
We willen graag een plek creëren waar we alle informatie omtrent onze 
dansactiveiten en andere praktische informatie snel met jullie kunnen delen. 
Daarom is er nieuwe een WhatsApp groep voor dansleiding!
Van iedere vereniging/dansschool is er plek voor één afgevaardigde in de 
groepsapp. Deze persoon kan vervolgens de informatie delen binnen de eigen club.
Heb je interesse, stuur dan jouw naam en de naam van de vereniging/dansschool 
o.v.v. Interesse WhatsApp-groep Dans naar voorzitter@dans.kngu.nl

OPROEP VRIJWILLIGERS 
Faciliteren
Wil jij graag helpen bij het regelen van locaties voor het organiseren van ons 
DansEvent? Dan zoeken wij jou!
Je bent actief over het hele land, maar kan hiervoor gewoon achter je computer 
blijven zitten. Je hebt contact met de verenigingen/dansscholen die de sporthallen 
zoeken en je zorgt dat de regio's goed verdeeld worden; noord en zuid afgewisseld 
met oost en west. Bij jou start het nieuwe seizoen! 
Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur een mail naar faciliteren@dans.kngu.nl 

Democrew
Interesse in LICHT en GELUID?
De DEMOCREW zoekt extra mankracht voor het bedienen van de techniek.
Mail voor meer informatie naar verhuur@democrew.nl

VOLG JIJ ONS AL?
Wij zijn ook te volgen op social media!
Instagram DANS! - Dutch Gymnastics
Facebook DANS - Dutch Gymnastics

Voor alle KNGU informatie kijk je op onze website Dutch Gymnastics.
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