
                          
                          WELKOM  nieuwe  leden 
 

 

Dansactiviteiten 
De dansen zijn internationaal, dus uit vele landen afkomstig. Om een aantal landen te noemen: 

voormalig Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije, Rusland, Frankrijk, Ierland, Japan, Israël, Armenië, 

Turkije, Macedonië, Griekenland enz. 

De dansgroep is in november1974 opgericht. We dansen in het NIVON-centrum aan de 

Dotterbloemstraat. (Achter de flats) 

De vaste dansavond is op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur voor beginners / ouderen en van 

20.30 tot 22.00 uur voor gevorderden. Van 20.30 tot 21.00 uur dansen beide groepen samen. 

Job v.d. Belt, onze enthousiaste en professionele dansleider met veel ervaring, leidt de dansgroepen. 

 

Lidmaatschap 
Omdat we gratis in het NIVON-gebouw dansen is een NIVON-lidmaatschap wenselijk. 

Deze kost €40,-- per jaar. Geen Nivon-lidmaatschap  betekent wel een verhoging van de contributie 

voor de groep. (zie ook onder “contributie”) Je kunt Nivonlid worden door je op te geven bij het 

Centraal Bureau van het NIVON: www.nivon.nl  

 

Inschrijving 
Ben je al lid van het NIVON of wil je geen lid worden, dan kan je volstaan met je persoonlijke 

gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) door te geven aan het secretariaat van de 

volksdansgroep. 

Elk jaar wordt er een ledenlijst/adressenlijst verstrekt (met jouw toestemming), plus een 

overzicht met volksdansdata, de contributie voor het komend jaar, een financiële 

verantwoording en de begroting voor het nieuwe jaar. 

Verder wordt het einde van het jaar (december) en het einde van het dansseizoen (eind juni) 

een beetje feestelijk beëindigd met een hapje en een drankje naast het dansen. 

 

Contributie 
De contributie van de dansgroep bedraagt in 2023 €20,-- per maand voor NIVON-leden en voor niet 

NIVON-leden €25,-- per maand. In juli en augustus wordt er niet gedanst en wordt er geen 

contributie gevraagd. Betaling kan naar keuze per jaar / halfjaar / kwartaal / maand.  

Wij vragen u 2 maanden door te betalen bij langere tijd ziek of andere klachten, bij lange vakanties, 

bij volgende lockdowns of andere vorm van afwezigheid.  

De contributie kan betaald worden aan de Triodosbank: 

Rekeningnummer: NL03 TRIO 0254 6043 23 t.n.v. Volksdansgroep NIVON-Enschede. 

Adressen 
Dansleiding                                                            Secretariaat en penningmeester: 

Job van der Belt                                                      Lobina Greving-Veldman 

Dr. van Damstraat 122                                            Daminklaan 5 

7523 XS  Enschede                                                 7573 CR  Oldenzaal 

tel: 053-4351749                                                     tel: 0541-521498 

e-mail: jobb.belt@gmail.com                                 e-mail: lo.greving@gmail.com 

Voor actuele programma-informatie zie: www.nivon-enschede.nl/volksdansen  

 


