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NIEUWSUPDATE 16 december 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.  
 
Bestuursleden gezocht 
John heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen per direct stopt met zijn functie als 
bestuurslid. Wij hebben ontzettend fijn met John samengewerkt de afgelopen 2 jaar en wensen hem 
alle goeds en bedanken hem voor zijn inzet. Het bestuur is nu op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Meld je alsjeblieft aan als je wilt helpen om de vereniging te besturen. 
 
Nieuwe website 
Zaterdag met Kerstmatinee gaat de nieuwe website live, jullie krijgen nog een aparte mail met de 
inloggegevens voor het ledengedeelte. Mochten jullie aanvullingen en/of opmerkingen hebben dan 
horen we dat graag via een mail naar secretaris@teugroningen.nl 
 
Jubileum Teu 
Volgend jaar bestaat Teu 55 jaar. Dit feit is in de voorbije corona-jaren aan onze aandacht ontsnapt 
waardoor er geen geld is gereserveerd. Vandaar dat we besloten hebben om 55 jaar niet groots te 
vieren maar naar het 60-jarig jubileum over 5 jaar toe te werken. We hopen dan ook dat er volgend 
jaar een werkgroep zin heeft om aan de voorbereidingen te beginnen voor 2028. 
 
Workshop Bulgaars - dansen in de regio 
Uit Leeuwarden kregen we een uitnodiging om een workshop Bulgaars te komen op zaterdag 18 
februari. Meer informatie vind je in de bijlage bij deze update of op Facebook. 
 
Onderzoek Danslink 
Danslink, waar ook wij bij aangesloten zijn, is bezig met een onderzoek naar grensoverschrijdend 
gedrag. Een onderwerp dat ons ook afgelopen jaar bezig heeft gehouden, daarom willen we jullie 
verzoeken om mee te doen aan dit onderzoek. Zowel positieve als negatieve ervaringen zijn welkom. 
Deelname is geheel vrijwillig en anoniem. Lees de bijlage goed door voor je naar de link onderin de 
brief gaat voor deelname. 
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Teu Coronaprotocol, versie 16-12-2022 
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 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 & Marieke 


