Lieve allemaal,

Dinsdag 12 januari 2021

We waren er allemaal al wel op voorbereid, de huidige 3e lockdown wordt ook weer opnieuw verlengd. Gelukkig zijn
de vaccinaties begonnen en hopelijk worden de besmettingen weer minder de komende 2-3 weken. Maar voorlopig
blijft de voordeur van 'ons aller' danscentrum dus nog hermetisch gesloten en zullen we bij iedere versoepeling in de
nabije toekomst nog steeds erg beperkt blijven in wat we mogen en kunnen, voordat we als vanouds samen met
elkaar op de dansvloer kunnen staan. Spannender nog!.....Nederland heeft de neiging om Duitsland steeds te volgen
qua strategie en tijdens het schrijven van dit bericht meldt Duitsland vandaag alweer 'tot onze grote schrik' dat zij tot
April het land in de huidige complete lockdown gaan houden!
Wij! Petra en ik ‘zegt de gek’ ….hebben allerlei creatieve plannen gemaakt, maar als Dansschool en LaBlast®-Centrum
zijn we volledig beperkt in wat men kan en mag doen. Een Cha Cha-To-Go, een Quickstepje thuisbezorgd, een
dampende Tango om af te halen, een virtuele Engelse wals via Zoom, of een LaBlast®-bootcamp in een
parkeergarage?! Klinkt allemaal leuk, maar we weten dat dit niet echt gaat werken.....Het hele team wil iedereen
weer normaal kunnen ontvangen in de danszaal, op een geschikte dansvloer, zodat we niet bang hoeven te zijn voor
de enkels en knieën, en waar we ook geen uitlaatgassen inademen.
We hebben de afgelopen 9+ maanden het hoofd boven water weten te houden en hebben daarnaast ook nog
geïnvesteerd in een gezond binnenklimaat in de dansschool, en we willen dit blijven volhouden! Maar niet ten koste
van alles en de komende maanden wordt het op zijn zachtst uitgedrukt, nog moeilijk! We weten niet wat de
overheidssteun nu weer zal worden tijdens de verdere verlenging van deze lockdown? Maar tot nu toe was dit voor
de dansschool sinds juni '20 niks, noppes, nada en niente.
Dit blijft ook zo omdat op gemeentelijk bestuursniveau de dansschool als een 'horecaonderneming met
dansgelegenheid' bestempeld wordt, op regionaal/provinciaal bestuursniveau als een 'sportaccommodatiegedurende de noodverordening' en op landelijk bestuursniveau als 'onderwijsinstelling-op het gebied van dans'. Door
dit oneindig bestuursrechtelijk debacle tussen de diverse overheidsdiensten en het uitblijven van het beloofde
maatwerk beland de dansschool sinds Juni constant tussen wal en schip zonder zicht op enige verbetering hierin.
Zelden eerder had de dansschool te maken met zoveel bureaucratische stugheid en papieren tijgers. Maar hoe dan
ook……Danscentrum Wijgers staat het water zo goed als aan de lippen!
Tijdens de eerste 'intelligente' lockdown en de tweede 'gedeeltelijke' lockdown hebben veel mensen aangeboden
om de dansschool ‘daar waar mogelijk’ financieel te willen ondersteunen! Dankzij het kleine beetje overheidssteun
in de eerste 'intelligente' lockdown en het eigen werkkapitaal en nu intussen ook al het spaargeld, had Danscentrum
Wijgers die hulp allereerst niet nodig. Het ging in maart '20 nog over 3 maanden 'samen' afzien maar intussen zijn
we nog maar een kleine 9 weken verwijderd van alweer één héél jaar vol met extra onkosten, verplichte sluitingen
en zware groepsbeperkingen en niet geheel onbelangrijk; de alsmaar doorlopende vaste lasten voor het gebouw
(Dansschool) aan het Sosabowskiplein 2 in Driel! Waarom de overheid deze vaste lasten maar niet wil bevriezen blijft
ons dan ook een bizar raadsel in deze barre tijden!
Nu is de situatie langzaamaan steeds verder verandert sinds de tweede 'gedeeltelijke' lockdown eind juni. En ook nu
met opnieuw een verlenging van deze derde en 'volledige' lockdown sinds December begint de financiële rek er echt
wel uit te raken! We weten nog niet wat de nieuwe steunmaatregelen gaan worden, maar gezien de vele “nergensnaartoe-leidende-toezeggingen” van de afgelopen 7 maanden sinds juni zal het zeker, ook dit keer, niet eens een
minimaal aandeel van de vaste lasten gaan dekken. Als het al überhaupt al WEL ergens toe zal gaan leiden dit keer?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Definitie ‘fans’ alle cursisten, leerlingen, privé en wedstrijdparen, incidentele bezoekers en gasten, voormalige
leerlingen en cursisten, bruidsparen, regionale en betrokken buurtgenoten en omwonenden, medeOverbetuwenaren, regionale ambtenarij, ondernemers die het nu juist door Corona wat beter af gaat etc!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dus we richten ons nu aan al onze ‘fans’ : Help 'ons aller' danscentrum de winter door! Op onze website hebben we
een nieuwe “Fanclub-Pagina” aangemaakt. Daar vind je onze mondkapjes, en evt. mogelijkheid qua T-shirts en
tassen. En héél belangrijk: een sponsorthermometer, voor het registreren van donaties! (Om de komende 6
maanden door te komen, hebben we een streefbedrag van €15.000,- nodig en komt iedere donatie uitsluitend en
volledig ten goede aan de dansschool).
Als tegenprestatie (voorbeeld/idee:) willen wij alle sponsoren t.z.t. dan graag een leuke workshop of extra dansles
kado doen. (bv. een hele Sponsorweek) en zo in ruil onze extra tijd en aandacht schenken. Bedrijfsdonateurs die het
zich juist door Corona nu misschien iets beter kunnen veroorloven zouden met hun bedrijfslogo/reclameuiting op de
achtergrond tijdens (LIVE)-video-opnames kunnen meedraaien op het grote beamer/achtergrondscherm!
Maar bijvoorbeeld een donatie van 100 katoenen tasjes die wij zelf kunnen bedrukken en verkopen is ook een vorm
van hulpondersteuning a/d dansschool! Daarnaast hebben we als evt. tegenprestatie nog een tweetal nwe.
concepten klaarliggen voor de PBDP "Private-Backyard-Disco-Party" en of de PBCP "Private-Backyard-Cinema-Party"
waarvoor wij sowieso géén bedrijfsinvesteringen meer hoeven te doen en deze t.z.t. wel kunnen leveren bij
donateurs aan huis tegen bodemprijzen.
Waarom komt er op dit moment niet net als bij de eerste 'intelligente' lockdown bv. Online Videomateriaal uit op
bv. het YouTube-kanaal van de dansschool en komen er ook maar steeds geen danslesvideo's beschikbaar? Het
antwoord is redelijk eenvoudig!......iedere minuut dat wij niet in de dansschool aanwezig zijn is één minuut extra
onkosten uitgespaard voor het uiteindelijk voortbestaan van de dansschool! In de 1ste lockdown hadden we nog
ademruimte om deze investeringen van onze zijde, voor de toekomst van de dansschool, te plegen.....maar zelfs dat
kleine beetje ademruimte is ons door de duur van deze crisis nu ontnomen. Hier is voelbaar het gemis aan enige
vorm van ondersteuning door de gemeentelijke/provinciale of landelijke overheid helaas debet aan!
Als alle Wijgers-'fans' helpen, bijvoorbeeld door wekelijks het bedrag te storten, dat je anders zou uitgeven aan een
drankje bij ons of aan een dansles, dan kunnen we met goede moed volhouden, wat Online-filmpjes gaan maken en
evt. ook weer *LIVE wat gaan uitzenden en als hoogste doel ; jullie straks weer vol enthousiasme gezellige
danslessen en dansavonden bezorgen. Want het laatste dat we willen, is dat we nu na 5 jaar alsnog onze deuren
voorgoed zouden moeten sluiten. We hopen op jullie steun en we houden jullie uiteraard steeds via de FanclubPagina op de hoogte!
Groetjes en bij voorbaat alvast enorm dank,
Petra, Antoine en alle teamies bij D.C.W.

---------------------------------belangrijk-------------------------Door deze Fanclub-inzamelingsactie volledig in eigen beheer te houden voorkomen we de anders onvermijdelijke
*fundraiser-platformfees (*Dit zijn inhoudingen ter hoogte van minimaal 6 a 7% én zelfs hoger door 3de partijen
zoals software-ontwerpers/platformeigenaren die alle Corona-ellende als verdienmodel benutten). Wij zijn echter
van mening dat iedere Eurocent die door onze 'fans' wordt gedoneerd enkel en alleen ten goede moet komen voor
het 'voortbestaan van de dansschool'. Dus puur voor het dragen van de onvermijdelijke vaste bedrijfslasten rustend
op het pand (de dansschool) aan het Sosabowskiplein 2 in Driel.
Naast financiële of materiele steun zijn goede ideeën en strategieën vanuit de FANCLUB altijd van harte welkom om
de dansschool mee te helpen om deze winter door te komen. Uitgangsbasis van ieder aan te brengen idee moet wel
zijn dat financiële investeringen, hoe klein dan ook!….NIET tot de mogelijkheid behoren zolang de dansschool
'verplicht' nog langer op slot moet blijven van de overheid.
Op de FANCLUB-Pagina komt een "sponsorthermometer" te staan waaraan 'iedereen' up-to-date kan zien of deze
Fanclub-Inzamelingsactie een succes of een flop is. Het is dan ook erg belangrijk dat iedereen die een financiële
bijdrage hieraan levert een donatie altijd begint met de vermelding; FANCLUB en dan de Voor en Achternaam
vermeld (ook als de vermelding op de sponsorthermometer onder het kopje Anoniem (*AVG) moet vallen! (Vermeld
altijd, als laatste, het woord Anoniem 'ja of nee' als er er liever geen naam vermeld mag worden bij jouw bijdrage!)

Dit omdat wij deze donateurs-administratie super strak willen bijhouden en iedere bijdrage uiterst correct willen
tonen op de sponsorthermometer. (ZIE AFBEELDING) deze wordt wekelijks ge-update !
Voorbeeld van een donatie in de bankadministratie van de dansschool: FANCLUB - Petra Wijgers - Anoniem:Nee Opmerkingen: sterkte met het overeind houden van de dansschool, liefs Petra - Bedrag € ??,??
Dit vertaald zich dan zichtbaar op de sponsorthermometer als een tekstberichtje: Sterkte met het overeind houden
van de dansschool, liefs Petra Wijgers en de kleur van de sponsorthermometer verkleurd dan verder richting het
streefbedrag.
Reminder : Iedere eurocent die via de FANCLUB wordt gedoneerd wordt enkel en alleen ten behoeve van de vaste
terugkerende lasten geïnd en enkel in de vaste terugkerende lasten geïnvesteerd. Er gaat van het gedoneerde dus €
0,00 naar het privé van de Familie Wijgers. Deze bankcijfers zullen ook desgewenst altijd ter inzage beschikbaar
gesteld worden indien hier, tot in alle redelijkheid!, noodzaak toe is.
DONEREN? Via de veilige online betaallink in onze eigen website (MOLLIE PAYMENT) betaal je altijd veilig en vanuit
je eigen bank.(Betaalserver) De evt. donatie die door jou verricht wordt komt altijd direct op de zakelijke rekening
van Danscentrum Wijgers als donatie binnen. er zijn dus géén kostbare derdenrekeningen bij betrokken die al snel
enkele % van jouw donatie aan de dansschool afroamen. Daarmee komt dus iedere gesponsorde eurocent daar
terecht waarvoor je jouw hulp a/d dansschool hebt verricht!
Geautomatiseerd veilig betaalsysteem : de in onze website geïntegreerde veilige betaallink (MOLLIE PAYMENTS)
kan alleen met vaste bedragen werken, helaas! Er kan dus niet handmatig een X-bedrag worden ingevoerd.
Wij hebben daarom standaard € 1,- als betaaloptie ingevoerd om dit automatische betaalsysteem te activeren voor
de FANCLUB- sponsoring. In het winkelwagentje kan jij dan zelf het aantal oftewel het totaalbedrag dan alsnog
eenvoudig naar het gewenste te doneren bedrag aanpassen voorafgaand aan het afrekenen.
Heb jij een ander bedrag in gedachte waarmee jij de dansschool zou willen ondersteunen? Dan is het wellicht
eenvoudiger om ZELF via de betaalportaal van de EIGEN bank een overboeking door te voeren ter name van :
Danscentrum Wijgers - IBAN/bankrekening: NL14 RABO 0357 0336 20. Vergeet ook hierbij dan niet de volgende
vermeldingen toe te voegen: FANCLUB - Voor en Achternaam - Anoniem ja/nee - Opmerkingen - € ??,??
------------------------------EINDE DISCLAIMER-----------------------

P.S. Mochten er toch nog vragen, opmerkingen, kanttekeningen zijn met directe en significante betrekking tot deze
FANCLUB-Inzamelingsactie, en die van aanvullende waarde zouden kunnen zijn qua tekst en uitleg? Stuur ons dan
een alsjeblieft een E-mail hieromtrent naar info@dc-wijgers.nl

