
         Dansweekend en ALV    

28 en 29 maart 2020 

Kom dansen en naar de ledenvergadering!  
Op zaterdagmiddag 28 maart 2020 om 13:30 start voor NVS leden de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Laat zien dat de NVS je ter harte gaat, en draag je steentje bij!  
 

Daarna start voor leden én niet-leden het dansweekend. Onder leiding van Yvonne Lusse en 
Fien Daamen genieten we van een breed aanbod van oude en nieuwe, makkelijke en 
uitdagende dansen, op zaterdagavond gedragen door de levende muziek van Triple Time.  
 

Het bestuur heeft op veler verzoek een minder dure locatie gezocht en gevonden in 
Natuurvriendenhuis ABK-huis in Hall (bij Eerbeek, tussen Dieren en Apeldoorn). Bovendien 
komt Triple Time voor ons spelen. Dus verwachten wij nu ook een grote opkomst!  
 

Dirkje zit niet alleen de ledenvergadering voor, maar zwaait ook de scepter in de keuken. Dat 
belooft veel goeds. We moeten er natuurlijk wel wat voor doen, zoals het klaarzetten van 
tafels en stoelen voor de maaltijden (we hebben geen aparte eetzaal), en helpen met tafels 
dekken en weer afruimen.  
 

Over het weekend  
De ledenvergadering is op zaterdag 28 maart van 13.30 (ontvangst vanaf 13:00 uur) tot ca. 
17.00 uur. Het dansweekend start op zaterdag om 18.00 uur met het diner, en sluit 
zondagmiddag 29 maart om 16:00 uur. Meer details op www.nvs-dance.nl.  
 

NVS leden die naar de vergadering komen mogen ’s avonds gratis blijven dansen. Als je ook 
mee wilt eten moet je dat vooraf opgeven. Het diner kost € 15, –.   In Eerbeek, 3 km 
verderop en makkelijk te bereiken, zijn ook restaurants en snackbars.   
 

Staf  
Zakelijke leiding Mariëtte van der Voorn (zakelijk) en Dirkje Teljeur (keuken) 
Dansleiding Yvonne Lusse en Fien Daamen  

Aanmelden 
Je kunt je aanmelden via de NVS website: www.nvs-dance.nl.   
Voor meer informatie en andere vragen: ALV@nvs-dance.nl.  
Telefonisch: 085 – 016 04 68, keuze 2: Activiteiten, dan ALV weekend.  
Sluitingsdatum: 14 maart 2020.  
 

Prijzen Lid Niet-lid  Locatie 
T/m 14 maart € 70, –  € 100, –  Nivon huis het “ABK Huis” 

Hallseweg 12 
6964 AM Hall (bij Eerbeek) 

Na 14 maart € 80, – € 110, – 

 

Graag direct bij aanmelding het voor jou geldende bedrag overmaken op rekening  
NL04 INGB 0000 4373 21 t.n.v. Volksdansvereniging NVS te Haren met vermelding van  
ALV 2020. Graag bij je opgave vermelden of je een dieet hebt of vegetarisch eet. 
 

Meenemen 
Geschikte dansschoenen, handdoeken, onderlaken, dekbedovertrek en kussensloop en  
als je Nivonlid bent neem dan ook je lidmaatschapskaart mee!  
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