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Danslink 
Koepelorganisatie Voor Internationale Dans In Nederland 
Nieuwsbrief januari 2022 

 

Digitale nieuwjaarsborrel 15 januari 
Trek je agenda en noteer daarin het volgende:  
 
Beste liefhebber, bestuur, docent of andere betrokkene bij de internationale dans, 
 
Wij nodigen je uit op onze digitale nieuwjaarsborrel op 15 januari van 16.00-17.00 uur. Tegelij-
kertijd maken we van dat moment gebruik om je te informeren over 
- de nieuwe bestuursleden van Danslink 
- de ontwikkeling van onze nieuwe website 
- de nieuwe plannen van Danslink als koepel voor de internationale dans in Nederland 
 
Het zou leuk zijn als we gezamenlijk een toost uitbrengen op 2022! Laat even weten of je hier bij 
wilt zijn, dan sturen we de link voor deelname! 
 
Stuur je opgave naar info@danslink.nl.  
 

 
Kukeri, Razlog Bulgarije, Original uploader Ivaneskoto at bg.wikipedia 
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https://bg.wikipedia.org/
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DL-docentensessies  
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 vin-
den van nieuwe wegen. Dit werd gevolgd door een 
tweede sessie op zaterdag 20 november 
Thema: Post corona: nieuw repertoire en elan! 
Hoe inspireer je jezelf en je dansers? Is je repertoire 
nog relevant nu mensen met nieuwe (digitale) ver-
wachtingen instromen? En hoe kom je dan aan 
nieuw repertoire? En zet je jezelf in de markt als ge-
neralist of als specialist  
Deze sessie werd gevolgd door een derde sessie 
op 18 december met als thema Volksdansles ge-
ven: ieder voor zich of beter samen? Hierin kwam 
onderlinge samenwerking tussen docenten en ver-
enigingen aan bod. Bijvoorbeeld bij het uitwisselen 
van lessen, het samen organiseren van bals en in-
stuiven en invallen bij korte of langdurige afwezig-

heid van de vaste docent.  Ook kwam aan de orde of  Danslink een centrale invalpool moet op-
zetten. Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer.  
 

DL-bestuurssessie 1, zaterdag 29 januari 16.00-17.30 
Thema: ledenbinding en -werving. Vooral gericht op jongeren en de rol die docenten daarin zou-
den kunnen spelen.  
Dans- cultuur, sport en natuurverenigingen hebben te maken met vergrijzing van het ledenbe-
stand. Ouderen stromen uit en de aanvoer van onderaf stokt omdat jongeren zich niet meer bin-
den. Heeft de volksdansvereniging nog toekomst of is het een achterhaald concept? Hoe garan-
deren wij met z’n allen 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 eer-
lijke discussie daarover kan een impasse doorbreken en een aanzet zijn voor nog decennialang 
dansplezier. Daarbij is ook bestuurskwaliteit een item. Veel besturen bestaan uit dansers die 
soms met vallen en opstaan het besturen leren. Zijn zij in staat met visie hun vereniging in een 
toekomst vaste richting te sturen? Welke ondersteuning zou Danslink eventueel daarbij kunnen 
bieden? 

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

Docentenpool 
Bij de derde docentensessie kwam de noodzaak om tot een centrale invalpool te komen aan de 
orde. Die was er vroeger bij NEVO-opvolger LCA. De meningen over zo’n initiatief zijn positief, 
maar het moet dan ook een tool worden waar je als vervangende en als vervanging zoekende 
docent iets aan hebt. Er is nu al een dansgids van Danslink maar sommige gegevens zijn niet 
meer actueel. In een tool zouden ten minste de volgende onderdelen nodig zijn. 

• Naam 

• Woonplaats 

• Contactgegevens: mail en telefoon 

• Specialisatie 

• Soort docent (Stagiair, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D) of soort dansopleiding en ervaring. 

• Beschikbaarheid, ’s morgens, ’s middags, ’s avonds 
Voor (aantal) lessen  of voor periodieke/definitieve vervanging 

• Bij zelfstandig docent kosten (uurtarief en reiskosten) 

mailto:info@danslink.nl
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Bij Docent in loondienst gelden de normtarieven 
 
Wat vinden jullie? Er waren op de derde sessie een beperkt aantal docenten aanwezig. Daarom 
aan jullie -zowel docenten als verenigingen- de volgende vragen: 

1) Is er inderdaad behoefte bij jullie voor deelname aan zo’n docentenpool, zowel als aan-
bieder van en als vrager voor vervanging? Waarom wel/niet? 

2) Zijn de bovenstaande gegevens afdoende informatie voor zo’n pool of missen jullie nog 
zaken? 

3) Zou de docentenpool landelijk of regionaal moeten zijn? 
4) De Dansgids is gedateerd. Kijk dus je eigen vermelding even na. Kloppen je gegevens 

niet? Corrigeer deze dan. Zie je toevallig niet meer bestaande verengingen of niet meer 
actieve of inmiddels overleden dansdocenten? Meld ons dit even. Sta je nog niet in de 
Dansgids? Op http://www.danslink.nl/aanmelden-dansgids kun je je aanmelden. Je bent 
ook welkom als je stagiair bent en nog geen vaste groep hebt. 

 
 
 
Secretariaat 

info@danslink.nl 

0620139845 

 

http://www.danslink.nl/aanmelden-dansgids
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