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Nieuwsbrief November 2021
Beste Dansdocenten, bestuurders en dansers,
Na een lange periode verschijnt er weer een nieuwsbrief van onze koepelorganisatie. De afgelopen tijd is er veel gebeurd, maar kon er ook veel niet door de corona-problematiek. Danslink is
herstart met een bijna volledig nieuw bestuur. Verderop in deze nieuwsbrief stellen we ons even
voor. Achter de schermen zijn we druk bezig met het optuigen van een nieuwe organisatie die
onze claim als Koepelorganisatie voor Internationale dans In Nederland ook echt waarmaakt.
Een van de eerste zaken was de docentensessie die we voor de vakantie hebben georganiseerd en waarop we veel goede reacties hebben ontvangen. Verderop in deze nieuwsbrief de
geplande nieuwe sessies.
Inmiddels zijn we bezig met een nieuwe website te maken waarbij we een transformatie maken
naar een eenvoudig vormgegeven contactmiddel voor internationaal dansend Nederland. Daarnaast maken we meer dan voorheen gebruik van sociale media.
Bij een heroriëntatie hoort ook dat we onze achterban raadplegen over zaken waaraan op het
gebied van ondersteuning behoefte is. In het komende voorjaar zullen we een aantal online discussiesessies organiseren waarin we dansdocenten, besturen, maar ook andere cultuurorganisaties uitnodigen om hun visie te geven. Op basis daarvan gaan we een meerjarenplan maken
en de ondersteuningsbehoefte verder vormgeven. Daarmee kunnen we ook een financieringsgrondslag aanboren. Weet je nu al dat je daaraan graag mee wilt werken, meld je dan alvast per
mail aan bij het secretariaat. Onderaan deze nieuwsbrief vind je het mailadres.

Geplande DL-sessies
Op 5 juli was onze eerste docentensessie met als thema “Terugblikken en vooral vooruit kijken.”
Aan bod kwamen welke impact corona had en hoe docenten daarmee zijn omgegaan. En vooral
ook hoe die periode gestimuleerd heeft tot het vinden van nieuwe wegen. De uitkomst van deze sessie is het vertrekpunt voor de komende twee docentensessies. Je kunt deelnamen onafhankelijk van
deelname aan de eerste sessie. Je hoeft ook niet
aan beide vervolgsessies deel te nemen. Schrijf je
gewoon in voor de sessie die je aanspreekt. De
sessies zijn online, zodat afstand geen barrière is
voor deelname.
Docentensessie 2, zaterdag 20 november 15.30
– 17.00 uur
Thema: Post corona: nieuw repertoire en elan!
Samen volksdansen mag weer! Gaan je dus lekker
als vanouds door? Je bent als docent tijdens de coronaperiode op jezelf teruggeworpen. Reflectie is
soms confronterend, want hoe inspireer je jezelf en je dansers? Hoe vind je nieuw elan? Is je
repertoire nog relevant nu mensen met nieuwe (digitale) verwachtingen instromen? En hoe kom
je dan aan nieuw repertoire? En hoe zit het met je aanpak? Zet je jezelf in de markt als generalist of als specialist en wat zijn daarvan de gevolgen? Bied je jouw repertoire ook digitaal -wereldwijd- aan en doe je dat in samenwerking mét of juist zónder je vereniging? Dit en nog veel
meer tijdens jullie sessie 2!
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Gratis deelnemen? Stuur een mailtje aan info@danslink.nl met je naam en de vereniging(en) waaraan je les geeft. Ook studenten zijn welkom. Je ontvangt tijdig een zoomlink voor de sessie.
Docentensessie 3, zaterdag 18 december 10.30 – 12.00 uur
Thema: meer samenwerking, vervanging en centrale invalpool
Is volksdansen iedereen voor zich, of kom je als docent én als verenging verder door een goede
onderlinge samenwerking? En zo ja, hoe organiseer je dat dan en welke haken en ogen zitten
eraan vast? Uit het veld horen wij berichten van lesavonden die afgezegd worden wegens ziekte
of tijdelijke afwezigheid van een docent. Dat is niet erg voor een keertje, maar als dat een structurelere vorm aanneemt, zal er toch voor vervanging moeten worden gezorgd. Gaat Danslink
voor een centrale invalpool zorgen? Landelijk of op regionale basis? Wil je daaraan meedoen en
zo ja onder welke voorwaarden? Zo nee, welke andere mogelijkheden zie je dan als docent om
de noodzakelijke service aan je dansers en bestuur te verlenen?

Gratis deelnemen? Stuur een mailtje aan info@danslink.nl met je naam en de vereniging(en) waaraan je les geeft. Ook studenten zijn welkom. Je ontvangt tijdig een zoomlink voor de sessie.
Danslink is er ook voor het ondersteunen van besturen van verenigingen en stichtingen
voor Internationale dans. Ook voor hen organiseren we (online) sessies.
Bestuurssessie 1, eind januari/begin februari 2022
Thema: ledenbinding en -werving. Vooral gericht op jongeren en de rol die docenten
daarin zouden kunnen spelen.
Dans- cultuur, sport en natuurverenigingen hebben te maken met vergrijzing van het ledenbestand. Ouderen stromen uit en de aanvoer van onderaf stokt omdat jongeren zich niet meer binden. Heeft de volksdansvereniging nog toekomst of is het een achterhaald concept? Hoe garanderen we dat er over tien jaar nog in verenigingsverband gevolksdanst wordt. Of… zijn we te
somber en is het tij met wat meer aandacht en innovatie te keren? Een open en eerlijke discussie daarover kan een impasse doorbreken en een aanzet zijn voor nog decennialang dansplezier.

Gratis deelnemen? Stuur een mailtje aan info@danslink.nl met je naam en de vereniging. Je ontvangt tijdig een zoomlink voor de sessie.

Bestuur
Danslink bestaat uit de volgende vrijwilligers:
Judith Ensel
Judith danst al vanaf haar 18e in verschillende dansstijlen en heeft
bestuurservaring bij verschillende organisaties in het kunstenveld
waaronder stichting Dansnest in Breda en Cultuur Verbindt Roosendaal. In haar professionele leven is zij directeur bij Art-fact, een
organisatie voor kunst in de vrije tijd in Tilburg. In die hoedanigheid
heeft zij veel kennis en ervaring van het amateurveld.

2

Rafael Hirschfeld
Enige tijd danser in zijn jeugd, maar bij de universiteit in Amerika
opnieuw begonnen. Blijven dansen na zijn verhuizing naar Nederland. Voormalig bestuurslid van danshuis Terpsichoré en Stichting
Internationale Dans Noord-Holland (INDH). Zelfstandig ondernemer op het gebied van elektronische betalingen.
Leon van den Berg
Danser vanaf zijn 13e jaar, specialisatie Balkan en Turks. Ervaring
als voorzitter en secretaris binnen ontwikkelingssamenwerking en
natuur/milieu. Zelfstandig ondernemer in communicatie en journalistiek.

Evelien Safia
Dansdocente/leerkracht speciaal onderwijs. Specialisatie Hawaïaans (Hula), Nieuw Zeeland’s/ Maori en dansexpressie kinderdans. Werkzaam voor het UCK. Dansdocent van Ivanica (Zeist),
ontwerper peuter- en kleuterdans voor Kinderboekenmuziek.nl.
Verzorgt workshops/lessenseries in Nederland en daarbuiten.
Taak is vooral het onderhouden van contacten met dansdocenten
en het organiseren van sessies voor hen.
Vacature
Wij zoeken nog een bestuurslid voor het onderhouden van contacten met de verengingen het organiseren van sessies voor bestuursleden.

Je wordt gezocht!
Zoals je hierboven al hebt gezien komen we nog een bestuurslid tekort. We zoeken iemand die
contacten op bestuursniveau onderhoudt met de volksdansverengingen in ons land. Je bent
voor besturen het directe aanspreekpunt in de contacten met Danslink. Je inventariseert de
wensen en noden van besturen en op basis daarvan biedt Danslink een ondersteunend aanbod.
Andersom promoot je dat aanbod in je contacten. Je bent ook het aanspreekpunt voor de regioambassadeurs van Danslink. Zij zijn de mensen die daadwerkelijk verenigingen bezoeken en op
regionaal niveau contacten onderhouden. Zij zijn straks de voornaamste input voor je inventarisatie. Je organiseert tenslotte ook de bestuurssessies. Natuurlijk hoef je het wiel niet opnieuw
uit te vinden en krijg je daarbij hulp van het totale Danslinkbestuur.
Hoeveel tijd ben je aan bestuurstaken kwijt? Het Danslinkbestuur vergadert eens per twee
maanden. Dat kost je twee uur. Tussentijdse zaken worden vooral per mail, de Signal-appgroep
of telefonisch afgehandeld. De hoeveelheid tijd die dat in beslag neemt wisselt, maar gemiddeld
kom je met een uurtje per week al een heel eind, maar als je erg enthousiast raakt kan dat best
meer worden. Je wordt in je werkzaamheden waar nodig ondersteund door de secretaris.
Interesse? Mail je belangstelling naar info@danslink.nl. Daarna hebben we telefonisch contact.
En… wil je deze taak aanpakken samen met iemand anders, dan is dat natuurlijk ook een optie.

Regioambassadeurs gezocht
Weet je wat in jouw regio speelt binnen de wereld van internationale dans. Ben je een echte
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netwerker die graag contacten onderhoudt met besturen en dansers in je regio? Dan ben jij de
geknipte regio-ambassadeur.
Je taken:
• Vergroten de bekendheid van danslink en haar doelen
• Signaleren activiteiten in de eigen regio voor de Dansagenda
• Vertegenwoordigen danslink (mede) tijdens bijeenkomsten en evenementen
• Contacten met besturen: online, telefonisch en ter plekke.
• Communiceren regionaal nieuws en vragen/opmerkingen uit het veld naar het bestuur,
met name naar het bestuurslid voor verenignscontacten
Regioambassadeurs zijn belangrijk omdat je de verbindend schakel bent tussen het veld en
Danslink. Alleen met jouw actieve inzet krijgen wij een goed beeld van wat in de sector landelijk
speelt en nodig is.
Ambassadeur worden?
Spreekt deze actieve vrijwilligersfunctie je aan? Neem dan contact met ons op. Mail naar
info@danslink.nl of bel 06-20139845.

Corona-maatregelen
Vanaf 6 november wordt het toegangsbeleid voor deelnemers aan volksdansavonden en events
aangescherpt. De QR-code wordt bindend om iemand al
dan niet toegang te verlenen. Lastig als de ene vrijwilliger
de andere moet controleren. Ook al ken je iemand al jaren,
dan nog moet een verenging zich aan de nieuwe regels
houden. Apart ontvang over je informatie hoe je dit regelt
met de toegangsapp.
Het niet toelaten van ongevaccineerde dansers, is een
echt probleem waarover je als bestuur moet nadenken.
Het zal namelijk vrijwel zeker betekenen dat je een aantal
leden definitief kwijt raakt. Daarbij is natuurlijk complicerend dat er ook mensen zijn waarvoor vaccinatie geen zin
heeft. Laat je die dan wel toe en is dat ook toegestaan? Is het transformeren van een verenigingsavond naar een besloten clubavond misschien een oplossing? Vragen waarop wij ook nog
geen antwoord hebben.
Wat helpt is om je ervaringen met ons te delen, zodat wij daaruit een trend kunnen halen en dat
eventueel ook kunnen gebruiken in onze contacten met de overheid. Zo kunnen we ook eventuele oplossingen naar jullie communiceren.
Secretariaat
info@danslink.nl
0620139845
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