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Inleiding 
In dit alumnibeleid wordt de relatie tussen STUdance en Dance 2.0 uitgelegd.  
Een alumniledenbestand is in veel opzichten voordelig voor een vereniging, een alumniledenbestand 
bevat namelijk een enorme vijver aan kennis en ervaring.  
 

Doel alumnibeleid 
Het alumnibeleid houdt in dat afgestudeerde STUdance leden, die om deze reden niet bij STUdance 
kunnen blijven dansen, een vervolg geboden kan worden als alumnilid van Dance 2.0. Bij Dance 2.0 
worden dezelfde soort danslessen aangeboden voor een vergelijkbare prijs. Daarnaast kan een 
alumnilid betrokken blijven bij STUdance. 
 
Gezamenlijk doel van STUdance en Dance 2.0 is om het alumnilidmaatschap bekender te maken bij 
STUdance leden. Iedereen die afgestudeerd is en stopt bij STUdance willen we alumnilid laten 
worden, met of zonder dansles. 
 
Als alumnilid van STUdance word je automatisch lid bij dansvereniging Dance 2.0. Alumnileden en 
reguliere leden van Dance 2.0 krijgen dezelfde behandeling binnen Dance 2.0 
 

Lidmaatschap 
STUdance 
Als alumnilid van STUdance mag je deelnemen aan activiteiten georganiseerd door STUdance, tenzij 
anders vermeldt door het STUdance bestuur. Ook ben je als alumnilid welkom op de reünie, de 
jaarlijkse alumniborrel en de zomerworkshops. Tevens word je op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen binnen STUdance, onder andere door ontvangst van de DanceFlash, de digitale 
nieuwsbrief van STUdance die elke twee weken verschijnt. Bij het aangaan van een 
alumnilidmaatschap bij Dance 2.0 geeft het alumnilid toestemming om opgenomen te worden in het 
alumnileden bestand. 
 
Het is als alumnilid mogelijk om in de Raad van Advies van STUdance deel te nemen. 
 

Dance 2.0 
Een alumnilid is alumnilid bij STUdance en tevens lid van Dance 2.0. Dit betekent dat je mag 
deelnemen aan danslessen en activiteiten georganiseerd door Dance 2.0. Daarnaast ontvangt het lid 
de digitale nieuwsbrief van Dance 2.0, ’t Postduifje.  
Het lidmaatschap bij Dance 2.0 is een automatisch lidmaatschap en zal jaarlijks verlengd worden, 
tenzij het lidmaatschap wordt opgezegd.  
 

Alumnibestand 
De secretaris van Dance 2.0 zal een bestand bijhouden waarin alle alumnileden van STUdance staan. 
Dit bestand is te allen tijde opvraagbaar door het STUdance bestuur. In dit alumnileden bestand 
staan onder andere gegevens, connecties, opleidingen en werkervaring van de alumnileden vermeld. 
STUdance kan uit dit bestand informatie halen met betrekking tot connecties en/of sponsoring.  
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Wanneer er een hulpvraag is vanuit STUdance aan een of meerdere alumnileden, 
verloopt het eerste contact altijd via Dance 2.0, waarna STUdance het contact kan overnemen. Dance 
2.0 moet altijd op de hoogte gesteld worden van het contact. 
 

Financiën 
Een alumnilid betaalt €15,- contributie per jaar aan Dance 2.0. Voor deze €15,- gaat €5,- naar 
STUdance en €10,- naar Dance 2.0. 
 
Het geld van de alumnileden wordt aan het einde van het jaar door de penningmeester van Dance 
2.0 overgemaakt naar STUdance. Dit bedrag zal worden besteed aan het organiseren van een reünie 
die om het jaar zal plaatsvinden. 
 
Voor activiteiten georganiseerd door STUdance kan voor alumnileden een andere bijdrage worden 
vastgesteld dan voor gewone STUdance leden. Dit vanwege het feit dat STUdance soms geld bijlegt 
om activiteiten goedkoper te maken voor de leden. Omdat alumnileden minder contributie betalen 
geldt deze korting niet voor alumnileden en moeten zij het gehele bedrag betalen.  
 

Reünie/Open activiteit 
Om het jaar wordt er voor de alumnileden een reünie georganiseerd die plaats zal vinden in oktober. 
Deze reünie wordt georganiseerd door het STUdance bestuur.  
Tijdens een lustrumjaar wordt er geen reünie georganiseerd. Alumnileden kunnen in dat jaar 
deelnemen aan verschillende lustrumactiviteiten. Bij het organiseren van de reünie wordt gebruik 
gemaakt van de €5,- contributie die de alumnileden aan STUdance betalen. Daarnaast kan er via JAN 
subsidie worden aangevraagd indien 75% van de alumnileden UU-alumnus is.  
 
Om het andere jaar organiseert Dance 2.0 (samen met STUdance) een open activiteit rondom deze 
maand. Deze activiteit is bedoeld om STUdancers de sfeer te laten proeven bij Dance 2.0 en is open 
voor alle leden van Dance 2.0 en STUdance. 
 

Jaarlijkse borrel 
Eens in het jaar, rond april/mei, wordt er door STUdance en Dance 2.0 een jaarlijkse borrel 
georganiseerd, bij voorkeur op een vrijdag. Hier zijn STUdancers en alumnileden welkom, zodat de 
verschillende leden met elkaar in contact blijven. 
 

PR 
Het is belangrijk dat STUdance leden het bestaan van de alumnivereniging kennen, waar ze terecht 
kunnen wanneer ze afgestudeerd zijn. Om deze reden wordt het alumnilidmaatschap binnen 
STUdance gepromoot door te praten over ‘Alumnivereniging Dance 2.0’. 
 
Hiernaast worden door de PR-commissarissen van STUdance en Dance 2.0 elke maand wist-je-datjes 
uitgewisseld zodat er aandacht aan Dance 2.0 besteedt kan worden in de DanceFlash en andersom 
ook voor STUdance in ’t Postduifje.  
Ook laat Dance 2.0 van zich horen in de STUdance facebookgroep, door eens in de drie maanden een 
kleine update te plaatsen met foto’s en nieuwtjes over de alumnivereniging. Alumnileden blijven lid 
van de STUdance facebookgroep. 
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Alumnileden worden ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen 
STUdance door het opsturen van het halfjaarlijks verslag na de ALV en HALV. 
 
Ook is het bestuur van Dance 2.0 op de website van STUdance vertegenwoordigd in de vorm van een 
korte introductie van wie ze zijn, waar Dance 2.0 voor staat en wat Dance 2.0 de afgelopen tijd (half 
jaar) qua activiteiten gedaan heeft.   
 

Eindvoorstelling 
Kaartverkoop 
STUdance zal contact opnemen met Dance 2.0 over de verkoop van kaarten voor de eindvoorstelling 
aan alumnileden. Dance 2.0 zal de mogelijkheid bieden aan alle alumnileden om gezamenlijk de 
eindvoorstelling te bezoeken.  
 

Technische doorloop en generale repetitie 
Het bestuur van Dance 2.0 is aanwezig bij de Technische doorloop en/of de Generale repetitie waar 
zij een tafeltje zullen installeren met informatie voor aankomend afgestudeerden over het 
alumnilidmaatschap. De voorzitter van Dance 2.0 zal na het praatje van de voorzitter van STUdance 
de gelegenheid krijgen om te leden te attenderen op het bestaan van de alumnivereniging. 
 

Eindvoorstelling 
Het bestuur van Dance 2.0 is ook aanwezig bij de eindvoorstelling van STUdance en zal ook hier een 
tafeltje installeren met informatie over de alumnivereniging.  
 
Dance 2.0 zal als alumnivereniging een plekje krijgen in het programmaboekje van de 
eindvoorstelling.  
 

Backstage managers 
De rol van backstage managers tijdens de eindvoorstelling zal zo veel mogelijk door alumnileden 
vervuld worden. Zij zullen tijdens de technische doorloop, generale repetitie en eindvoorstelling 
shirtjes dragen met Dance 2.0 erop. Op deze manier zien STUdance leden dat je als alumnilid nog 
steeds betrokken kunt zijn bij STUdance. Tijdens het dankwoord na de voorstelling benoemt de 
voorzitter van STUdance dat de backstagemanagers alumnileden zijn. 
 

Mogelijke alumnileden 
In een van de laatste DanceFlashes van het jaar zal informatie staan over het alumnilidmaatschap. Bij 
voorkeur komt dit in de DanceFlash voorafgaand aan de eindvoorstelling, zodat leden weten dat ze 
tijdens de technische doorloop, generale repetitie en eindvoorstelling bij het tafeltje van Dance 2.0 
terecht kunnen voor vragen en inschrijven op de interesselijst. 
 
Ook zal STUdance een e-mail sturen naar leden die zich niet opnieuw hebben ingeschreven met 
hierin informatie over de verschillende lidmaatschappen, waaronder het alumnilidmaatschap. Bij 
voorkeur zal dit gebeuren na de inschrijvingen van STUdance en voor de proeflessen van Dance 2.0. 
Hierin zullen ook de lessen van blok 1 bij Dance 2.0 genoemd worden. 
 



 
 
 
 

 PAGE   

\* 

Samenwerking 
Om de samenwerking tussen STUdance en Dance 2.0 goed te laten verlopen zullen de voorzitters van 
beide verenigingen intensief contact met elkaar hebben. Hiernaast vindt er drie keer per jaar een 
vergadering plaats. De eerste keer zal plaatsvinden in september/oktober, om kennis te maken. De 
tweede keer zal plaatsvinden halverwege het jaar, rond februari/maart en ten slotte nog aan het 
einde van het jaar rond juni ter afsluiting en evaluatie. Deze drie vergaderingen zijn om elkaar op de 
hoogte te stellen van elkaars ontwikkelingen, om de samenwerking te evalueren en om nieuwe 
afspraken te maken.  
Voor de proeflessen zal er een voorzittersoverdracht plaatsvinden.  
 
Het STUdance bestuur ontvang ’t Postduifje en het Dance 2.0 bestuur ontvang de DanceFlash.  
 
De besturen zijn minimaal aanwezig op elkaars ALV en HALV, om op de hoogte te blijven van elkaars 
ontwikkelingen en een intensieve samenwerking te bevorderen. Daarnaast krijgt Dance 2.0 de 
mogelijkheid om een halfjaarlijks verslag te doen tijdens de HALV en de ALV en tevens op de ALV het 
Kandidaatsbestuur voor te stellen. Het bestuur van Dance 2.0 is ook aanwezig op de constitutieborrel 
van het STUdance bestuur. Hiernaast kan het bestuur van Dance 2.0 ook deelnemen aan andere 
activiteiten van STUdance. 
 
Het bestuur van Dance 2.0 krijgt tijdens de ALV en HALV de gelegenheid om de alumnivereniging 
voor te stellen en verslag uit te brengen van het afgelopen half jaar. 
Alumnileden mogen tijdens de ALV en HALV wel mee discussiëren maar niet stemmen.  
 
Als start van het nieuwe dansseizoen organiseren Dance 2.0 en STUdance samen de 
zomerworkshops. Dit om dansers enthousiast te maken om te komen dansen in het nieuwe 
dansseizoen en ter promotie van Dance 2.0 als alumnivereniging van STUdance. Leden van 
STUdance, Dance 2.0 en andere geïnteresseerden zijn welkom bij deze zomerworkshops.  
 
Alumnileden kunnen door het STUdance bestuur en/of de Raad van Advies van STUdance worden 
gevraagd om te helpen met bijvoorbeeld de commissie-informatieavond. 
 

Taakverdeling 
Alle studenten die zich aanmelden bij Dance 2.0 zullen direct worden doorverwezen naar STUdance. 
Alle afgestudeerden en/of 25+ers die zich aanmelden bij STUdance zullen direct worden 
doorverwezen naar Dance 2.0.  
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Jaarplanning 
Maand Taken 

Juli Voorzitters overdracht 
De voorzittersoverdracht vindt plaats tussen de huidige – en kandidaatsvoorzitters van 
STUdance en Dance 2.0. Idealiter vindt deze overdracht plaats voorafgaand aan de 
zomerworkshops. 

Augustus Zomerworkshops 
Als start van het nieuwe dansseizoen organiseren STUdance en Dance 2.0 samen de 
zomerworkshops.  
 
Overmaken contributie alumnileden 
Aan het einde van het jaar worden de contributiegelden van de alumnileden door 
Dance 2.0 overgemaakt naar STUdance. 

September Loting bij beide verenigingen 
Zodra de ledenlijst van STUdance bekend is, zullen de leden die zich niet opnieuw 
hebben ingeschreven een e-mail ontvangen met hierin onder andere informatie over 
het alumnilidmaatschap bij Dance 2.0 
 
Kennismaking besturen 
De kandidaatsbesturen maken kennis met elkaar onder begeleiding van de huidige 
voorzitters. Tijdens deze kennismaking wordt het alumnibestand besproken en 
eventuele plannen voor de toekomst gemaakt. 
 
Opmaken alumniledenbestand 
Zodra de ledenlijst van Dance 2.0 bekend is, zal het Dance 2.0 bestuur dit naar de 
secretaris en de Commissaris PR van STUdance sturen. 

Oktober ALV van beide verenigingen 
Het is de bedoeling dat (een afvaardiging van) het bestuur van Dance 2.0 op de ALV 
van STUdance aanwezig is. Tevens is het de bedoeling dat (een afvaardiging van) het 
bestuur van STUdance aanwezig is op de ALV van Dance 2.0 
 
Reünie/open activiteit 
Eens in de twee jaar organiseert het STUdance bestuur een reünie voor de 
alumnileden van Dance 2.0. Indien er geen reünie wordt gehouden, vindt er een 
gezamenlijke activiteit plaats. 

November Constitutieborrel STUdance 
Nadat het STUdance bestuur is geïnstalleerd op de ALV zal zij een constitutieborrel 
organiseren. Hiervoor wordt ook het bestuur van Dance 2.0 uitgenodigd. 

Januari Halfjaarlijkse vergadering 
De halfjaarlijkse vergadering vindt plaats tussen de voorzitters en PR-functionarissen 
van beide verenigingen. Eventueel kunnen ook andere bestuursleden uitgenodigd 
worden.  

Februari HALV STUdance 
Het is de bedoeling dat (een afvaardiging van) het bestuur van Dance 2.0 op de HALV 
van STUdance aanwezig is. 

April/mei Jaarlijkse borrel 
Het STUdance bestuur organiseert samen met het Dance 2.0 bestuur een jaarlijkse 
borrel. Op de borrel zijn zowel STUdance leden als alumnileden welkom. 

Juni/Juli Eindvoorstelling STUdance 
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De alumnileden van Dance 2.0 vervullen de rol van backstagemanagers tijdens de 
professionele eindvoorstelling van STUdance. Dance 2.0 benadert haar alumnileden 
en brengt STUdance in contact met de geïnteresseerden. De backstagemanagers 
dragen een shirt met het Dance 2.0 logo erop.  

 

 
 
 


