INFORMATIEBLAD VOOR NIEUWE LEDEN
Allereerst natuurlijk HARTELIJK WELKOM bij IGRAM!
Voor alle duidelijkheid vind je hieronder wat huisregels en informatie over Igram.
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Igram huurt de theaterzaal van Stichting Geesterhage, Geesterduinweg 3 in
Castricum, voor de dinsdag- en de donderdaggroepen en de Gymzaal aan de
Walingstuin 2 in Castricum van de Gemeente voor de maandaggroep.
Neem schoenen van huis mee, i.p.v. te dansen op de schoenen waarmee je van
de straat komt, dit om de vloer enigszins te beschermen. Draag vooral geen
schoenen met zwarte zolen in de zaal.
Om veiligheidsredenen en i.v.m. de hygiëne wordt het sterk afgeraden met blote
voeten te dansen en is er geen verhaal bij letsel en/of schade.
Tijdens de danslessen van 1,5 uur op dinsdag en donderdag is er een korte
pauze waarin men iets te drinken kan halen in de foyer.
Binnen de vereniging bestaat de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief op
andere dagen bij verschillende groepen te dansen.
Tijdens de basisschoolvakanties dansen leden van alle groepen samen, op een
maandagavond of op een dinsdagavond, van 20.00 - 22.00 uur. De actuele
planning staat op www.igram.nl onder Agenda en kan afwijkend zijn van de
regel.
Verder organiseert IGRAM avonden met dansen uit één specifieke cultuur met
specialistische dansleiding en minimaal een keer per jaar een bal of instuif.
Vanwege de privacy van onze leden is het niet toegestaan om foto’s c.q. video
opnames te maken tijdens de danslessen of bijzondere activiteiten zoals
workshops, instuiven of bals.
Het dansseizoen loopt van 1 september t/m 31 mei.
Indien nodig wordt per email een Nieuwsbrief aan de leden verzonden met
bestuursmededelingen (deze wordt ook op de website geplaatst).
Het opzeggen van je lidmaatschap dient bij voorkeur voor 1 juli te gebeuren via
de website (onder lidmaatschap - opzeggen), of een mailtje naar
secretariaat@igram.nl of schriftelijk bij het secretariaat.
Onze statuten en het huishoudelijk reglement zijn te vinden op de website onder
het tabje “leden” en dan onder het kopje “informatie”.
Igram heeft een servicepakket met de nodige verzekeringen afgesloten bij de
Stichting Interdans, een landelijke stichting ter behartiging van de belangen van
het werkveld Internationale dans.

Wil je nog meer weten? Kijk vooral op onze site: www.igram.nl.
Veel dansplezier bij Igram,
het bestuur
Datum : 14 september 2021

