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Nieuwsbrief Stichting Hart voor TDC
Even voorstellen…
Stichting “Hart voor TDC” is januari 2017 opgericht. Het is een stichting voor alle
kinderen die dansen bij TDC. Door het werven van sponsoren en het organiseren
van (verkoop)activiteiten is de stichting in staat TDC en de leden daarvan op diverse
manieren te ondersteunen. Met deze stichting willen we dat dansen
voor alle leden van Tresor Dance Center in Hoogeveen nog leuker
wordt. Het bestuur bestaat uit Winette Schaper, Mirjan Mulder,
Martin Jutstra, Mascha Veld, Tresor Nzita Fatima, Klaas Schaper en
Maurice Veld.

Wat voor activiteiten?
Dansen is veelzijdig en er zijn tal van mogelijkheden om de dansers
extra te ondersteunen. Er valt dan te denken aan workshops, gast
docenten, extra trainers of extra lessen. Ook kan de stichting bijdragen in de kosten voor de leden van TDC tijdens activiteiten. Denk
hierbij aan kosten voor workshops of inschrijfgeld voor wedstrijden
of reiskosten. Er valt ook te denken aan andere activiteiten zoals
een jaarlijkse barbecue, een ‘dance’kamp of iets anders leuks.
DOELSTELLING: het organiseren, ondersteunen en begeleiden van activiteiten
voor (leden van) dansschool Tresor Dance Center in Hoogeveen en/of overige
belangstellenden van de danssport; het op diverse manieren ondersteunen van
Tresor Dance Center in Hoogeveen en de leden daarvan; verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Transparant handelen
De stichting is in het leven geroepen
voor ALLE leden van TDC. Het bestuur
bepaalt gezamenlijk waar de ontvangen
gelden aan besteed worden en deze
moeten in lijn staan met de doelstelling.
Jaarlijks en op verzoek zal inzage geven
worden waar de gelden aan zijn besteed. De bestuursleden krijgen geen
beloning voor hun werkzaamheden.

Wil je meehelpen?
Tresor wil graag een groot succes maken van TDC. De
stichting wil Tresor daar graag bij helpen. Het organiseren,
begeleiden en ondersteunen van alle activiteiten kost veel
tijd en energie. Vind jij het leuk om ook een keer mee te
helpen bij een activiteit dan horen we dat graag. Je kan
structureel een bijdrage leveren, maar je kan ook aangeven af en toe te willen helpen. Als we samen de schouders
er onder zetten, maken we samen een succes van TDC.
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Word vriend van “Stichting Hart voor TDC”
Meld je snel aan!

