
                                                                                                                                                                                                     
Beste leden, ouders/ verzorgers. 

 

Het dansseizoen is al weer een aantal maanden oud, enkele leerlingen hebben ons verlaten, maar veel nieuwe leden  

hebben we welkom mogen heten . 

Nieuwe uren zijn gestart en alle docenten hebben  hun draai gevonden bij de groepen. 

We hebben de afgelopen tijd veel grote evenementen mogen organiseren, dansen bij de Night run St Jayden, 

Halloween binnenstad Goes, Black Friday weekend, dansen bij de intocht van Sinterklaas waar dit jaar iedereen zich 

voor kon opgeven om mee te doen. 

En 7 kerstshows  dansen in een unieke locatie tijdens de kerstmarkt in Goes op 7 en 8 December 2018. 

Ook staat in Februari ons winterkamp weer gepland, we gaan naar een nieuwe locatie,  de inschrijving is begonnen 

en er zijn nog maar enkele plaatsen vrij. 

Veel positieve dingen, maar daarnaast zijn er ook zakelijke punten. 

 

Wij vragen  nadrukkelijk om onze docenten en leiding niet  privé te appen of bellen als u vragen/ en of opmerkingen 

heeft, zij hebben ook een privé leven buiten Body Action Goes. 

Stuur dan s.v.p. een mailtje, wij reageren vaak binnen enkele dagen! 

 

I.v.m. verhoging van zaalhuren en andere kosten zullen wij als de goedkoopste dansschool van Goes onze contributie 

ook iets omhoog moeten doen.  Dit zal gaan om € 1,- per maand, wij zijn dan nog steeds de goedkoopste, gezelligste 

en actiefste dansschool van Goes. 

Dit geldt voor alle leden m.u.v. de Body Fit Groepen (zij zitten al op een hoger tarief). 

Door deze verhoging kunnen we weer voor een poosje verder op een financieel gezonde manier zoals u van ons 

gewent bent . 

Tevens vragen wij u om de periodes dat er geïncasseerd word (zie: bodyactiongoes.nl/ledenadministratie) voldoende 

saldo op uw bankrekening te hebben , dit voorkomt voor u een extra verhoging en voor ons veel extra administratief 

werk. 

 

Verder wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond nieuw dansjaar. 
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