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CDD-STUDIOS
NIEUWSBRIEF
SEIZOENSOPENER
2020-2021
Maandelijkse nieuwsbrief

In dit nummer

AFGELOPEN
SEIZOEN/ZOMER
Zie hierboven 1 van de zomeractiviteiten
uitgevoerd door CDD-STUDIOS.
Zomerworkshops aan de BSO van Amira
Kindercentrum Zaandam.

Lees meer hierover op pagina 3

NIEUWE
LOCATIE(S)!

NIEUW
ROOSTER &
PRIJSUPDATE!

Per 31 Augustus zitten wij op andere
locatie(s) voor de ochtend middag en
avondlessen lees hieronder meer over dit
spannende nieuws.

Bij de nieuwe locatie(s) hoort een andere
beschikbaarheid van de ruimtes en dus ook een
aantal veranderingen in de roosters.

Lees meer hierover op pagina 2

ZOMERROOSTER
TEN EIND!
HET NIEUWE SEIZOEN
GAAT VAN START`
door Cedric Dors
We hebben ondanks alle maatregelen door Covid-19 lessen
mogen hervatten via Zoom en uiteindelijk ook buiten. Wat een
aanpassingen allemaal. Gelukkig hebben we het doorstaan met
z'n allen. Ik ben enorm trots op alle deelnemers en het feit dat
jullie zijn komen dansen en trainen, in de afgelopen weken zelf
nog tijdens het zomerrooster. Die ondanks de lagere opkomst
toch erg gezellig is geweest!
Per 31-08-2020 gaan we van start met seizoen 2020-2021.

Lees meer hierover op pagina 3

NIEUWE
LOCATIE(S)
Helaas is half juli, het contract
opgezegd op de locatie van
Dampten 16. Dit betekent dat we de
privé studios van Cedric Dors Dance
Company & Studios / CDDSTUDIOS gedag moeten gaan
zeggen.
In de aankomende week/weekend
willen we graag gaan werken aan het
verhuizen/ontruimen van de meest
belangrijke spullen.

WAAR GAAN WE
NAARTOE?

Vrijdagmiddag alle sportmaterialen
weghalen en brengen naar opslag
voor layter gebruikVrijdagavond na
de laatste les het helaas slopen van
de spiegels.

Alle avondlessen zullen plaats gaan vinden aan het Oscar Romero
(Zie hierboven een impressie) Er zijn overleggen geweest om de nieuw
verbouwde/aangebouwde sportfaciliteiten te huren buiten schooltijden
om.
Vanaf 16:30 zijn iedere dag de eerst mogelijke lessen.
Voor alle lessen op het rooster is een reservering geplaatst met hier en daar een
paar aanpassingen.
Deze week vinden de laatste overleggen plaats omtrent de 2e locatie voor de
ochtend en middaglessen.

SAMEN STERK
&
WHYDONATE
SAMEN STERK is voorbij!
Tijdens de SAMEN STERK Actie
hebben wij met de studio, 6 shirts
verkocht. Een stukje van de
landelijke totaalopbrengst is
gereserveerd voor CDD-STUDIOS,
een bedrag van €98,83.
We hebben dus wat verdiend dat nu
enorm van pas komt tijdens de
verhuizing.
De Whydonate actie loopt nog door
tot 1 september.
Het doel was €3000 en er is tot nu
toe €200 euro opgehaald geef het
door aan familie vrienden en
bekenden.
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PRIJSUPDATE
Vanaf aankomend seizoen worden er een aantal nieuwe tarieven gehandhaafd.
Voor de Personal training en alle volwassen abonnementen zal de prijs niet meer inclusief maar
exclusief BTW.
Dit houdt in dat de weergegeven prijs nog BTW erbovenop krijgt.
Dit zal gelden voor de dansers vanaf 21 jaar en voor de leden die sporten.

HET NIEUWE ROOSTER

Dit is voorlopig het nieuwe rooster

De lessen met locatie aanduiding NNBTM staan
voor een nog nader bekend te maken locatie.
Zoals al eerder vermeld onder WAAR GAAN WE
NAARTOE? vinden deze week de laatste
overleggen plaats voor de 2e locatie.
Daarnaast is er twee lessen die van start gaat bij
voldoende animo dat is de Peuter Kleuter
dansles De kinderen van de Peuter Kleuter dans
schuiven door naar 5-8 jaar. De Urban Dance
van 12-15 jaar is er ok nieuw bij, deze les gaat
ook van start bij voldoende animo.
In de eerste weken blijven de kinderen nog op
het tijdstip van 15:00-15:45
Mochten er toch nog wijzigingen komen dan
wordt er contact opgenomen met de
desbetreffende groep door het Team van CDDSTUDIOS

- wijzigingen voorbehouden AFGELOPEN
ZOMER
Afgelopen zomer zijn er ook weer een
aantal activiteiten en de zomerrooster
lessen geweest en natuurlijk is de
personal training ook gewoon door
gegaan.
Met de BSO van Amira
Kindercentrum.
Buitenlessen aan de studio locatie van
Dampten 16
Her en der in Hoorn Personal training
sessies.
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