
Welkom bij 
USDV U Dance!

I just wanna feel... U Dance!

Wat leuk dat je dit jaar naar de proef-
lessen van U Dance komt! Deze folder 
geeft je meer informatie over onze 
vereniging. Daarbij kun je denken aan 
informatie over het huidige bestuur, het 
kandidaatsbestuur, handige websites, 
e-mailadressen en informatie over com-
missies. Heb je nog vragen of wil je je 
aanmelden voor een commissie? Trek dan 
een van de leden van het bestuur of het 
kandidaatsbestuur aan hun mouw.



Activiteiten
Naast het aanbieden van lessen in salsa en stijldansen biedt U Dance 
nog veel meer! Tijdens onze kennismakingsmaand (KMM) is er de 
mogelijkheid om alle (nieuwe) leden en de vereniging te leren 
kennen. De KMM vindt plaats in oktober en zal vol zitten met leuke 
activiteiten en borrels. Ook zal er een startdag zijn waar nieuwe leden 
alles over de vereniging kunnen leren. Maak je geen zorgen, het zijn 
geen ontgroeningsactiviteiten. Hier doen wij niet aan. Onze verenig-
ingskleur is namelijk groen!

Het hele jaar door organiseren wij maandelijks vrijdansen: een gezel-
lige vrijdagavond in een van de danszalen van Olympos, waar je je 
avond kunt vullen met dansen en bijkletsen met je mede-U Dancers. 
Voor de fanatiekelingen is er ook twee keer per maand een techniekles 
van een bepaalde dansstijl, waar je je dansen kan bijspijkeren en extra 
dingen kan leren.

Naast deze vaste activiteiten organiseren we nog veel meer leuke din-
gen. Zo borrelen we regelmatig samen, is er elk jaar een prachtig gala, 
vieren we de verjaardag van de vereniging op U Day en sluiten we het 
jaar altijd af met het afdansen.

Ten slotte wordt er in het begin van het jaar een supertof kamp geor-
ganiseerd  waar we met alle leden gezellig rond het kampvuur kunnen 
zitten en een geweldig weekend hebben!



Commissies
Om te zorgen dat we als vereniging al deze leuke dingen kunnen doen 
hebben wij 8 commissies, die elk jaar op zoek zijn naar wat nieuwe 
leden! Vind je het dus leuk om wat te betekenen voor de vereniging en 
wil je je vrije tijd leuk en nuttig besteden? Kijk dan snel welke commis-
sie het beste bij jou past. Heb je interesse in het doen van een commis-
sie, scan de QR-code in de gang of loop even langs het bestuur. Heb 
jij een idee voor een nieuwe commissie? Laat deze dan achter in de 
ideeënpot op de gang.

Activiteitencommissie (ActCie) 
Het hele jaar door worden er activiteiten georganiseerd voor de leden. 
Hieronder vallen o.a. de jaarlijkse valentijnsactie, U Day en de eindb-
bq, maar de ActCie organiseert ook activiteiten zoals lasergamen, een 
karaokeavond of een filmmarathon! Lijkt het je leuk om deze en meer 
superleuke activiteiten voor komend jaar te organiseren? Geef je snel 
op!  

Almanakcommissie (AlmanakCie) 
De almanak is een herinneringsboekje aan het dansjaar, die vol staat 
met foto’s, weetjes en quotes voor en door leden. Wil jij je ogen en 
oren inzetten om gedurende het jaar de leukste momenten van de 
vereniging te verzamelen en in een boekje vast te leggen, dan is dit 
echt iets voor jou.



Galacommissie (GalaCie) 
Elk jaar wordt er een gala georganiseerd, waar we in onze mooiste 
kleren door de zaal kunnen zwieren tijdens een wals, of de voetjes 
van de vloer gaan bij een energieke jive. Dit gala wordt georganiseerd 
door de enthousiaste leden van de GalaCie. Lijkt het je leuk om een 
prachtig gala op te zetten met een gezellig groepje? Geef je dan op!

Kascommissie (KasCo) 
Om te zorgen dat er geen fouten sluipen in de financiën van U Dance, 
controleert de KasCo deze. Deze commissie wordt gevormd door 
mensen die verstand hebben of willen krijgen van financiën. Heb jij 
ervaring met of verstand van financiën? Dan is dit iets voor jou! 

Kikkerviscommissie (KikkervisCie) 
De KikkervisCie organiseert vooral aan het begin van het jaar leu-
ke activiteiten om als nieuw lid de vereniging en zijn leden beter te 
leren kennen. Zo zijn ze erg actief tijdens de kennismakingsmaand en 
organiseren ze het U Dance kamp. Lijkt het jou leuk om voor en met 
je nieuwe vrienden leuke activiteiten te organiseren en mee te helpen 
aan het kamp? Meld je dan snel aan!



PR-commissie (PR-Cie) 
Dit is een commissie die, zoals de naam al zegt, ondersteuning biedt 
aan de PR Extern van U Dance. Je gaat samen bezig met dingen als 
sponsoring, promotie van U Dance op de UIT en het organiseren van 
workshops. Heb jij een groot hart voor de vereniging en vind je het 
leuk om te leren wat er komt kijken bij het promoten van een verenig-
ing? Je bent van harte welkom in deze commissie! 

Spelletjescommissie (SpelletjesCie) 
Deze commissie is opgericht naar aanleiding van een idee uit de 
ideeënpot. De commissie organiseert spelletjesmiddagen en/of 
avonden. Zo werd er regelmatig Dancing & Dragons gespeeld. Ben jij 
ook zo een spelletjesfanaat? Join deze commissie!

Websitecommissie (WebCie) 
Last but not least is er de WebCie. Deze commissie houdt zich bezig 
met de vormgeving van de website en andere digitale hulpmiddelen, 
zoals het inschrijfsysteem. Is ICT jouw ding, of wil je er juist graag 
meer over leren en ervaring opdoen met webtechnologie? Dan is de 
WebCie voor jou! 



ALV’s
Op maandag 3 oktober wordt de eerste Algemene Leden Vergader-
ing  (ALV) gehouden van dit jaar. Tijdens een ALV worden belangrijke 
beslissingen die een bestuur moet maken met de leden besproken. 
Tijdens deze eerste vergadering van het dansjaar zal ook de bestuur-
swissel plaatsvinden. Het nieuwe bestuur wordt dan samen met hun 
plannen voor het komende jaar (hopelijk) ingestemd door de leden. 
Wil je dus als lid betrokken zijn bij de vereniging en invloed hebben op 
beslissingen? Kom dan naar de ALV 3 oktober. Het kandidaatsbestuur 
zou het erg leuk vinden als er ook veel nieuwe leden bij de wissel aan-
wezig zijn!

Zorg dat je op tijd bent bij de lessen. Dan kunnen we namelijk de 
lestijd zo efficiënt mogelijk gebruiken en dus zoveel mogelijk dansen.
Als je ziek bent of niet kunt dansen, is het belangrijk om je af te 
melden voor de les en je danspartner op de hoogte te stellen. 
Afmelden kan door een mailtje te sturen naar 
secretaris@usdvudance.nl. Het is de bedoeling dat je zelf voor vervan-
ging zorgt indien jouw danspartner niet kan. Dit kan bijvoorbeeld 
door een bericht te plaatsen in de whatsappgroep. Het is van belang 
om te weten dat de invaller die je vraagt op hetzelfde niveau of hoger 
danst dan jijzelf. Voor alle andere vragen mag je ook altijd mailen naar 
bestuur@usdvudance.nl, of een bestuurslid of andere mede-U Dancer 
op zijn of haar schouder tikken. 
Om te dansen bij U Dance moet je een Olympas aanschaffen. Deze 
Olympas is in september met 20% korting aan te schaffen! Wees dus 
lief voor je bankrekening en schaf je pas op tijd aan. 
Geef bij het aanschaffen aan dat je lid bent bij U Dance!

Praktische weetjes
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Heb jij een leuke danspartner en een leuke les gevonden? Dan kun je 
jezelf vanaf 12 september inschrijven via de U Dance website 
www.usdvudance.nl of via de QR-code in de gang.

Drie keer per jaar wordt er een superleuk en gezellig danstoernooi 
georganiseerd voor en door studenten. Eén keer een Nederlands 
Toernooi voor Dansende Studenten (NTDS) en twee keer een Europ-
ees Toernooi voor Dansende Studenten (ETDS). Het gaat bij deze drie 
toernooien niet zo zeer om de resultaten, maar vooral om gezelligheid 
en nieuwe mensen ontmoeten. Deze toernooien zijn ook zeer geschikt 
voor beginnende dansers! 

Daarnaast zijn er een aantal wedstrijddansers actief die voor U Dance 
uitkomen bij landelijke danswedstrijden. Voor meer ins en outs over 
toernooien en wedstrijddansen kun je terecht bij één van onze team-
captains (teamcaptain@usdvudance.nl), de wedstrijdteamcaptain 
(wedstrijdteamcaptain@usdvudance.nl) of bij het bestuur.  

Wedstrijden

Inschrijven
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Vertrouwens
contactpersonen

We hopen er natuurlijk nooit op, maar het kan zomaar gebeuren dat 
je toch iets overkomt waar jij je niet prettig bij voelt bij ons op de 
vereniging. Daarvoor hebben wij twee vertrouwenscontactpersonen, 
Megan Mackaaij en Iris Blok. Bij ons kun je terecht als je iets verve-
lends meemaakt. Je kan daarbij denken aan pesterijen, uitsluiting, 
(seksueel) overschrijdend gedrag of bij een ‘niet-pluis’ gevoel. Bij ons 
kun je je verhaal kwijt en we kunnen meedenken over de vervolgstap-
pen die je eventueel kan nemen. Je kan Megan bereiken via 
vcpmegan@usdvudance.nl of 0647886238 en je kunt Iris bereiken via 
vcpiris@usdvudance.nl of 0618086201. Wil je zo snel mogelijk een re-
actie krijgen kun je ons het beste bereiken via whatsapp, maar bellen 
of mailen mag zeker ook.
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Huidige bestuur
Van links naar rechts: 

Saskia van Heerwaarden: PR intern 
Michiel van Heusden: PR extern 
(functie neergelegd)
Jet Frieling: Voorzitter 
Victor Schutijser: Penningmeester
Neshome Schaeffer: Vice-
Penningmeester
Marinus van der Laan: Secretaris 

Kandidaatsbestuur
Van links naar rechts:

Noa Hoekstra: PR intern 
Jinske op het Veld: Penningmeester 
Anke van Velsen: Vice-
Penningmeester
Vera van de Kraan : Secretaris 
Femke Dijkman: Voorzitter
                                                                           

Tijd om onszelf even voor te 
stellen...



Contactgegevens
Website:  www.usdvudance.nl 
Facebook:   USDV U Dance 
Besloten FB-groep:  U Dancers
Instagram:   udanceutrecht
WhatsApp:  Vraag een bestuurslid!

Mailadressen:
Bestuur:  bestuur@usdvudance.nl
Secretaris:  secretaris@usdvudance.nl
Penningmeester:  penningmeester@usdvudance.nl
PR intern:  intern@usdvudance.nl
PR extern:  extern@usdvudance.nl
Kandidaatsbestuur:  kb@usdvudance.nl
Vertrouwenscontactpersonen: 
vcpmegan@usdvudance.nl 
of vcpiris@usdvudance.nl

Adres
Sportcentrum Olympos
t.a.v. USDV U Dance
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
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Kennismakingsmaand 
(KMM)

4 oktober  Wissel ALV

5 oktober  Startavond (voor nieuwe leden) 

14 oktober  Techniekles
   Trainingsuurtje

19 oktober  Pubquiz

28 oktober  Techniekles
   Vrijdansen

18-20 november U Dance kamp
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