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NIEUWSUPDATE 31 oktober 2022 

Het bestuur van Teu bespreekt regelmatig hoe we kunnen zorgen dat onze dansers en 
dansleiders zo vaak mogelijk gezellig en veilig kunnen dansen. Deze nieuwsupdate is een 
manier om van ons te laten horen en contact te houden.  
 
T-shirts voor Teu’ers 
Afgelopen maand hebben we geïnventariseerd of er behoefte is aan t-shirts met Teu-opdruk. Een 
ruwe schatting is dat een kwart van de leden wel geïnteresseerd is in een t-shirt en afhankelijk van 
kleur en model wellicht meer leden. Bij deze doen we een oproep voor een vrijwilliger die de keuze, 
aanschaf en verkoop zou willen coördineren. Wil jij dat op je nemen? Meld je dan bij John: 
pr@teugroningen.nl  
 
EHBO’ers 
Verder heeft het bestuur geconstateerd dat niet op elke locatie een EHBO-doos aanwezig is. We gaan 
voor de locaties Parcival en Avanti daarom over tot aanschaf hiervan. Daarnaast zou het handig zijn 
om te weten wie er een geldig EHBO- of BHV-diploma heeft binnen Teu. Zouden leden met zo’n 
diploma zich willen melden via secretaris@teugroningen.nl? Dan delen we deze informatie met de 
groepsvertegenwoordiger en/of dansdocent. 
 
Dinsdagochtend 
Op dinsdagochtend wordt er gezellig gedanst onder leiding van Marga en Kobie. De groep is niet zo 
groot dus mochten er mensen zijn die ook op de dinsdag kunnen, jullie zijn meer dan welkom om 
mee te doen! 
 
Teu Coronaprotocol, versie 8-10-2022 
We hebben een kleine aanpassing in het protocol doorgevoerd. Hier de laatste versie. 
o Je bent welkom om te komen dansen. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig en het is niet 

nodig om een mondkapje te dragen. Er kan worden gedanst met handen vast.  
o Volksdansvereniging Teu volgt de richtlijnen van rijksoverheid.nl. Er kan weer meer, maar het 

virus gaat niet weg. Blijf opletten, vaak de handen wassen en help elkaar.  
o Als jij persoonlijk van mening bent dat je klachten hebt die bij (een variant van) Covid passen, 

dan blijf je thuis en doe je een zelftest of een test bij de GGD. We vertrouwen erop dat je bij een 
positieve testuitslag de richtlijnen volgt die je vindt op rijksoverheid.nl.  

o Als je een positieve testuitslag hebt van een zelftest of een PCR test van de GGD, dan geef je dat 
door via secretaris@teugroningen.nl of via een bestuurslid. Het bestuur informeert dan je 
dansgroep via de mail. 

o Tijdens het doordansen: de doordansleider of een bestuurslid noteert welke dansers aanwezig 
zijn op de aanwezigheidslijst en bewaart deze lijst. 

o Volg de aanwijzingen van de dansleider op. De dansleider geeft aanwijzingen om ervoor te 
zorgen, dat alle dansers die dat willen op afstand kunnen dansen.  

o De dansleiding en alle aanwezigen zorgen voor voldoende frisse lucht in de dansruimte. 

 
Het Bestuur van Teu. 
Juultje, Karin, Dymph, John & Marieke 


