
Beste Ouders, Verzorgers, 

 

Zoals in de eerdere mail van juli , had ik jullie laten weten dat de leden die 

tijdens Corona en de hele maand augustus lid zijn geweest, twee weken een 

extra les mogen volgen, naast hun eigen les. 

Wie hier gebruik van wil maken, kan zich opgeven voor een andere les zodat ik 

de docent van die les kan informeren dat jullie kind mee gaat doen met hun. 

Doe dit via een persoonlijk app bericht, mondeling ga ik niet onthouden. 

Dit is een actie voor de (oud) leden, NIET de nieuwe die net half 

augustus/september zijn begonnen. 

 

Welkom aan de nieuwe leden, wij hopen dat jullie met veel plezier bij 

DanceMatic en de docenten dansen. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. 

 

Hopelijk wordt het een mooi jaar met wel een eindvoorstelling, aangepast aan 

de Corona regels. Laten we met zijn allen duimen dat we niet weer moeten 

sluiten, maar echt volop van het dansen kunnen genieten. 

 

We doen dit jaar weer mee met de grote clubactie. Ik deel deze week boekjes 

uit waar de kinderen dan mee langs de deuren , familie en vrienden mogen 

gaan. 

Het geld wat we ophalen is voor kleding voor de eindvoorstelling en materiaal 

die we tijdens de lessen gebruiken. 

Er kan ook online loten verkocht worden. Als u het boekje bekijkt ziet u links 

een stuk waarop de mensen die een lot kopen alles moeten invullen en er zit 

een afscheur randje aan. Dit deel mogen zijzelf houden. 

Ze kunnen ook kiezen uit eenmalige machtiging met hun telefoon of met pen. 

Via clubactie.nl/lot is een instructievideo beschikbaar hoe je dit kan doen of 

met een QR code kunnen ze het ook de machtiging activeren. QR code werkt 

echt heel simpel. Dit heb ik even bekeken. 



Ik heb ook een persoonlijke link van DanceMatic met QR code die via mail, 

whatsapp social media gedeeld kan worden, dit is natuurlijk weer sneller mocht 

je geen tijd hebben om langs de deuren te gaan. 

Dit is de QR code 

 

 

https://clubactie.nl/lot/dancematic/8466586 

 

en dit is de link. 

Dus zoveel mogelijk delen! Help de club! 

 

Jullie kunnen natuurlijk ook zelf een lot kopen, elk lot is meegenomen! 

 

Alvast bedankt! Vanaf zaterdag mag er gelopen worden. 

 

Als tip! Houdt mijn social media geregeld in de gaten, daar deel ik foto’s, 

video’s leuke nieuwtjes op. 

Natuurlijk staat alle info van DanceMatic op de website. www.dancematic.nl 

 

 

Groeten Mirella en het team! 

info@dancematic.nl 

0641423865 
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