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Vollezele, 10 december 2018 
 
Beste ouders, lieve danser(s)essen, 
 
 
Graag bezorg ik jullie via deze brief wat meer informatie omtrent ons jaarlijks dansoptreden. 
Tevens wou ik vragen of we ook dit jaar opnieuw op jullie vriendelijke helpende handen kunnen rekenen, dit 
zowel als hulp voor, tijdens en na het optreden als bij het maken van dessertjes. 
Ook geef ik wat meer informatie rondom de kaartenverkoop. 
 
 

1) “Nieuwjaarsballet 2019” op 25, 26 en 27 januari 2019 
 
Dit jaar is het weer zover: Na tal van danslessen en vele choreografieën inoefenen, zullen wij alweer klaar staan 
om ons jaarlijkse dansgala te brengen, voor de twaalfde maal reeds! 
 
Om het nieuwe jaar op magische wijze in te zetten, brengen we ditmaal ons dansgala opnieuw in de vorm van 
een nieuwjaarsballet, ons alom gekend recept dat we in het verleden reeds 5 keer met heel veel succes bereid 
hebben en dat de Baljuwzaal telkenmale heel erg gesmaakt heeft! Deze dansvoorstelling vol van klassiek 
ballet in kerst- en nieuwjaarssfeer, kadert dit keer volledig in het teken van “Broadway Christmas”. 
 
Al onze leerlingen, van klein tot groot, zullen u meenemen door een schitterend, magisch, Nieuwjaarsballet 2019 
vol van klassiek ballet, tapdans, folklore en moderne dans, dat plaats heeft in het Baljuwhuis te Galmaarden op 
25, 26 en 27 januari 2019. ’s Vrijdags en ’s zaterdags beginnen deze shows om 19 uur, ‘s zondags om 15 uur. 
DE WOLKJES 2 DANSEN ENKEL TIJDENS HET OPTREDEN VAN ZONDAG 27 januari 2019. 
 
Graag had ik zo gauw mogelijk geweten welke leerlingen er deze 3 dagen mee optreden. Daarom vraag ik jullie 
om het bijgevoegde deelnameformulier in te vullen en me zo spoedig mogelijk terug te bezorgen vóór 22 
december 2018. Dit is uiterst belangrijk voor het maken van de dansjes, planningen en kostuums. (Indien iemand 
afhaakt vlak voor het optreden, zonder geldige reden, zullen wij de gemaakte onkosten voor kostuums moeten 
aanrekenen). 
 
Om het optreden voor onze Wolkjes 1 & 2, MiniMuisjes en Muisjes 1 & 2 zo aangenaam mogelijk te laten 
verlopen, hebben we een rustige en ruime aparte kleedkamer voor hen gereserveerd. Er zal ook voldoende 
begeleiding en animatie voorzien zijn zoals de mogelijkheid om tijdens het wachten te lezen, te tekenen of een 
filmpje te bekijken. 
 
Op woensdag 23 januari 2019 is er een generale repetitie voorzien in het Baljuwhuis. Rekening houdend met 
onze allerkleinste dansertjes, zal deze algemene repetitie beginnen om 13 uur STIPT (aanwezig zijn vanaf 
12u30) en eindigen rond 17.00 uur. Aanwezigheid is verplicht voor iedereen die deelneemt aan het optreden, 
want op deze repetitie worden alle dansposities op het podium bepaald en worden alle kostuums (aan)gepast. 
Gelieve hiermee rekening te houden. Kan je niet aanwezig zijn op deze repetitie, dan zal je niet deelnemen aan 
het optreden.  
 
Graag wou ik er ook op wijzen dat het de bedoeling is om deel te nemen aan de drie opvoeringen (met 
uitzondering van de Wolkjes 2 die enkel op de voorstelling van zondag dansen). Voor de leerlingen is het 
namelijk een onbegonnen zaak om van elke dans 3 versies te onthouden, naargelang wie er wanneer mee 
danst. Bedankt voor het begrip.  
 
Ik wil ook het belang aantonen van dit groepsgebeuren. Onze meisjes en jongens werken heel hard naar dit 
optreden toe en kijken er heel erg naar uit. In groep hebben zij pasjes en dansjes aangeleerd en samen hebben 
zij hun best gedaan om tot mooie en leuke dansjes te komen. Het zou dus voor iedereen bijzonder fijn zijn als 
jullie allemaal (de drie dagen) zouden kunnen deelnemen. Alvast bedankt op voorhand. 
 
Choreografieën maken en aanleren, gebeurt niet op één, twee, drie. Daarvoor moeten de leerlingen 
regelmatig aanwezig zijn in de wekelijkse danslessen. Bij teveel afwezigheid, zal juf Heidi beslissen of de 
leerling al dan niet nog kan of mag deelnemen aan het optreden. 
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2) Kaartenverkoop 
 
Een toegangskaart voor het NieuwjaarsBallet 2019 kost 13 euro, een kind tem 12 jaar betaalt 8 euro. 
We zullen 2 keer een kaartenverkoop organiseren, ik vraag jullie medewerking om enkel op deze verkoopdagen 
jullie kaarten aan te kopen. 
Indien u bv zelf niet (tijdig) kan aanwezig zijn, kan u misschien iemand vragen om in uw plaats te komen. 

Buiten deze 2 verkoopdagen kan u enkel nog terecht aan de kassa op de dag van het optreden zelf, onder 
voorbehoud dat er dan nog kaarten zijn. 
 
 
 

3) Helpende handen gevraagd 
 
Om ons optreden in goede banen te leiden en tot een succes te brengen, hopen we, zoals elk jaar, op vele 
helpende handen van ouders en/of familie. Zie je het zitten om één (of meer dan één) optreden te helpen aan de 
bar of desserten (verkoop drank of desserten) of in de kleedkamer (aan- en omkleden leerlingen tijdens show), 
dan bent u een welgekomen hulp! Zonder helpers is een show onmogelijk, we hebben jullie hulp nodig. 
We kunnen alle helpende handen zeker gebruiken aan de bar, dessertenverkoop, kassa, kleedkamers, opstellen, 
opkuisen en decoreren van de zaal. 
Wilt u ons graag bij dit alles helpen, vul dan bijgevoegd document in en bezorg het vóór 22 december 2018 terug 
aan juf Heidi. Na ontvangst van alle documenten, zal zij u gauw laten weten, welke taak u is toevertrouwd op 
welke dag (juf Heidi bepaalt wie waar terecht komt, jullie hoeven zelf geen voorkeur op te geven) 
Alvast heel erg bedankt op voorhand!  
 
 

4) Zelfgemaakte dessertjes 
 
Kan u lekkere biscuits bakken, cakes of pudding bereiden? Misschien bent u dan wel te vinden voor het maken 
van een overheerlijk dessert naar keuze! 
Deze desserten (taarten, cakes, chocolademousse, pudding, fruitsalade, enz…) worden, tijdens de pauze en na 
het optreden, in de bar verkocht aan democratische prijzen en zijn op die manier een financiële steun voor onze 
balletgroep. 
Voelt u zich hiervoor geroepen, vul dan bijgevoegd formulier in en bezorg het ook vóór 22 december 2018 aan 
juf Heidi. 
Ook hiervoor bedank ik jullie al graag op voorhand, want de juf zelf kan elk jaar maar moeilijk weerstaan aan het 
altijd overheerlijke dessertenaanbod.  
 
 

5) Sponsoring 
 
Als vereniging roepen wij af en toe de hulp in van sponsors. Ook nu durven wij nog eens te vragen of er 
geïnteresseerden zijn die ons NieuwjaarsBallet 2019 willen sponsoren. Deze gelden worden integraal gebruikt om 
het onze dansers zo aangenaam mogelijk te maken: gratis gebruik van kostuums bij alle optredens, kleine 
herinnering aan een optreden, het aankopen van materiaal, een oude wijze man die ons jaarlijks komt bezoeken 
met een zak vol cadeautjes en lekkere dingen, en nog zo veel meer. Uw steun is dus van harte welkom! Uw 
publiciteit bereikt bovendien via onze website, kalender of het programmaboekje van het NieuwjaarsBallet 2019, 
tal van mensen binnen en buiten Galmaarden. 
Bent u iemand (zaakvoerder, zelfstandige, …) of kent u iemand die onze vereniging zou willen sponsoren, dan 
mag u bijgevoegd sponsorblad ingevuld teruggeven vóór 22 december 2018 aan de juf, zij regelt dan samen met 
u alles verder. 
Alvast bedankt voor jullie vertrouwen en steun. 
 
 
 

• EERSTE VERKOOPDAG  
ZATERDAG 12 januari 2019 van 9.30 uur tem 12 uur (in De Notelaar) 
Op deze eerste verkoopdag zal er een maximum aantal van 7 aan te kopen kaarten per 
gezin opgelegd worden, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om kaarten aan te kopen. 
WEES DUS ZEKER AANWEZIG OP DEZE DAG OF U HEEFT GEEN KAARTEN !! 

• TWEEDE VERKOOPDAG 
WOENSDAG 16 januari 2019 van 13 tem 17 uur (in De Notelaar) 
Op deze tweede verkoopdag zullen de resterende kaarten verkocht worden zolang de 
voorraad strekt, onder het motto “wie eerst komt, eerst heeft”. 
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BESLUIT: GRAAG TERUGBEZORGEN AAN JUF HEIDI VOOR 22 december 2018: 
• (absoluut!) Ingevuld en ondertekend deelnameformulier 
• (Heel graag  ) ingevuld formulier met uw hulp en uw desserten 
• (Eventueel  ) ingevuld formulier met uw sponsoring 
• WEES ZEKER AANWEZIG OP DE EERSTE KAARTENVERKOOPDAG (met limiet op aantal 

kaarten) op zaterdag 12 januari 2019 (9.30u tem 12u) in de Notelaar!! De tweede 
kaartenverkoopdag (met uitverkoop) heeft plaats op woensdag 16 januari 2019 (13 u tem 17u) 

 
Op onze website www.balletfeniks.be vind je steeds het laatste nieuws, neem dus regelmatig een 
kijkje. 
 
Het Feniksteam en al haar dansertjes bedanken jullie hartelijk voor alle hulp en steun. Samen met u 
gaan we er een ferme “dans-lap” op geven om een schitterend spektakel te kunnen brengen.  
Laten we van dit alles met zijn allen een fantastisch gebeuren maken! 
Bedankt alvast bij voorbaat, beste ouders, voor jullie hulp, begrip en vertrouwen. 
 
Vele lieve groetjes, 
Namens Balletgroep Feniks, 
 
Juf Heidi 
GSM 0478/73.45.44 
juf.heidi@balletfeniks.be 
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SPOEDIG TERUG BEZORGEN AAN JUF HEIDI VOOR 22 DECEMBER 2018 
 
Mijn dochter(s)/zoon: (naam leerling)_________________________________ 
 
neemt deel aan het NieuwjaarsBallet 2019 :    ja    /    neen (doorstrepen wat niet past) 
 
Opgelet: bij niet deelname aan de drie optredens, of bij het niet aanwezig zijn op de 
generale repetitie, of onvoldoende tijdens de lessen, heeft de juf de mogelijkheid de 
leerling te weigeren om deel te nemen. Gelieve in dit geval zich tot de juf te wenden 
om eventueel een oplossing te vinden. Bedankt voor het begrip. 
 
 
 
 
(Vink 1 van de volgende 3 mogelijkheden aan:) 
 
 

 Ik neem deel aan de 3 optredens + generale repetitie 
 

 Ik, leerling bij de Wolkjes 2, 
neem deel aan het optreden van zondag 27 januari 2019 + generale repetitie 
 
 

OF 
 

 ik kan niet aan het Nieuwjaarsballet 2019 deelnemen 
 
 
 
 
 
Handtekening ouder:  
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(omcirkel en vul aan): 
Mama / papa / oma / opa / …    (naam):      
 
van leerling (naam):            
 

kan een handje helpen tijdens het optreden van: 
(aanstippen wat past) 
 
 vrijdag 25 januari 2019 
        
 
 zaterdag 26 januari 2019 
        
 
 zondag 27 januari 2019 
        
 
Handtekening 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vóór 22 december 2018 terug bezorgen aan juf Heidi aub 
 
 

 
(omcirkel en vul aan): 
Mama / papa / oma / opa / …    (naam):      
 
van leerling (naam):            
 

brengt een dessert, als steun voor de balletgroep, mee bij het optreden van: 
(aanstippen wat past) 
 
 vrijdag 25 januari 2019 
 
 
 zaterdag 26 januari 2019 
 
 
 zondag 27 januari 2019 
 
 
 
Handtekening 

 
 

Vóór 22 december 2018 terug bezorgen aan juf Heidi aub 
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Volgende onderneming sponsort het Nieuwjaarsballet 2019 van Balletgroep Feniks, dat plaats heeft op 25, 
26 en 27 januari 2019 in Het Baljuwhuis te Galmaarden: 
 
 
Naam – bedrijf:            
 
Adres (straat, nr , postcode, gemeente):         
 
BTW / Ondernemingsnummer:     Telefoon / GSM:    
 
e-mail:       website:      
 
Verantwoordelijke (naam):           
 
 
Gelieve hieronder uw sponsorbedrag aan te stippen: 
 
 
SPONSORBEDRAG 
 
Gelieve uw keuze hieronder 
aan te kruisen 
 

PUBLICITEIT 
Vermelding van al uw 
gegevens op onze 
website 
www.balletfeniks.be 
(zie “Onze sponsors”) 

Vermelding van al uw gegevens 
in het programmaboekje (B x H) 

/ 

 30 euro Ja 6 x 9 cm / 

 50 euro Ja 13 x 9 cm / 

 75 euro Ja 13 x 19 cm (op A5) / 

 100 euro Ja 28 x 19 cm (op A4) / 

 …….euro (>= 200euro) Ja 28 x 19 cm (op A4) extra mogelijkheden 

 
 
Beste sponsor, mogen we, voor een vlotte afhandeling, vragen om: 

• dit volledig ingevulde formulier, 
• uw bedrijfsgegevens en logo 

(of u kan uw digitaal visitekaartje mailen naar juf.heidi@balletfeniks.be), 
• uw sponsorbedrag 

of u kan het sponsorbedrag ook storten op rekeningnummer 
IBAN: BE69 9731 4152 7478 / BIC:ARSPBE22 (op naam van Balletgroep Feniks VZW) met vermelding van uw 
bedrijfsnaam + “sponsoring Feniks Nieuwjaarsballet 2019” 

 
aan onze Balletgroep te bezorgen: Balletgroep Feniks 

Heidi Van Hemelryck 
Kouterstraat 13 
9500 Viane 
GSM 0478/73.45.44 
e-mail: juf.heidi@balletfeniks.be 

 
Handtekening voor akkoord:   Datum:        
 
 
 
U ontvangt een bewijsformulier van sponsoring. 
Van harte bedankt voor uw steun! 
 

Vriendelijke groetjes en nogmaals bedankt, 
Namens Balletgroep Feniks, Juf Heidi  
GSM 0478/73.45.44   *   Kouterstraat 13, 9500 Viane   *   juf.heidi@balletfeniks.be 
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