
Burgum, 31 maart 2020                                                                                        

 

Beste dansliefhebbers/ouders/verzorgers,   

Het coronavirus heeft een deken van angst, onzekerheid en verdriet over Burgum en de rest van de 

wereld getrokken. Het is de kunst bij al deze gevoelens onze solidariteit met elkaar te tonen. Deze 

brief is niet om te zeggen hoe jammer het is dat de trainingen en wedstrijden van het NK niet 

doorgaan. Want daar maken we ons nu niet druk om. Natuurlijk is het wél vreemd dat we nu onze 

lessen en wedstrijden niet kunnen dansen, dat de spannende voorbereiding er ineens heel anders 

uitziet en zelfs niet meer nodig is. 

Maar dat valt allemaal vollédig in het niet bij de actualiteit van het coronavirus, want dat beheerst 

momenteel ieders leven. Ook wij zijn zeer geraakt door de gebeurtenissen en alles wat het virus 

momenteel aanricht in Burgum en ver daarbuiten. En we wensen iedereen die er direct mee te 

maken heeft heel veel beterschap en sterkte toe. 

We hebben geweldige bewondering voor de mensen in de zorg, die 24/7 knokken om corona-

patiënten uit de klauwen van het virus te redden. In de zorg, maar zeker ook in de andere beroepen 

waar nu stevig doorgewerkt moet worden, lopen de echte helden van dit moment. 

De Nederlandse regering heeft op 31 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van 

het coronavirus verlengd. Het verbod om o.a. sportverenigingen open te stellen geldt nog tot en met 

28 april. Tot en met 28 april dus ook geen fysieke lessen bij ModèstoDûns. 

Onze dansdocenten hebben een alternatief programma ontwikkeld door in korte tijd online 

danslessen aan te bieden, geweldig! Daarnaast willen wij als bestuur de leden tegemoet komen door 

in de maand april de contributie tijdelijk aan te passen: 

- Bij de selectieleden wordt 1 uur geïncasseerd €15,00 

- 50% korting voor de recreatie-leden €6,25 wordt geïncasseerd  

- 100% korting peuters en kleuters  

Eind april worden de nieuwe maatregelen bekend van de regering en bekijken we opnieuw wat dit 

voor ModèstoDûns betekent. Via de sociale media en natuurlijk onze vernieuwde website houden 

we jullie op de hoogte. Door het aanbieden van online danslessen en een tijdelijke aanpassing van de 

contributie proberen wij als bestuur jullie als leden enigszins tegemoet te komen in deze moeilijke 

tijd, pas goed op elkaar! 

 

Namens bestuur en leiding, 

Jaap van Bruggen, voorzitter  

 

 


