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Gym- & dansgala Happy Spirit 
Zaterdag 28 mei 2022 

 

 

Op zaterdag 28 mei 2022 organiseren wij ons jaarlijks gym- & dansgala in de sporthal van Boortmeerbeek! 
Wij beperken ons dit seizoen tot één namiddagshow.    

Aangezien wij volop bezig zijn met de voorbereidingen, vernemen wij graag of jij deelneemt aan deze 
show.  

Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om slechts aan een deel van de show deel te nemen. We 
kunnen helaas geen uitzonderingen toestaan. Gelieve hiermee rekening te houden.  

Bevestig jij jouw deelname? Vul bijgevoegd strookje in en bezorg het aan je trainer in de loop van volgende 
week. Je kan dit ook versturen via e-mail happyspirit@live.be ten laatste op zondag 3 april.  

Deelname aan de show betekent dat je je vrijhoudt voor de repetities. Mocht je toch een keer belet zijn, 
gelieve dit tijdig te melden zodat wij hiermee rekening houden. 
 
Enkele praktische zaken: 

- De generale repetitie zal doorgaan op zondag 22 mei tussen 10u en 18u. De exacte uurregeling die 
voor jou van toepassing is, ontvang je in een aparte brief na de paasvakantie. 

- Op vrijdag 27 mei worden alle leden vanaf °2015 van 17u30 tot 20u30 verwacht voor een algemene 
doorloop (niet voor kleuters). 

- De kleuters (kleuterturnen & dansexpressie) hebben hun laatste repetitie op zaterdag 28 mei 
van 9u tot 10u30. 

- De show begint om 15u, deuren openen om 14u30. Leden worden verwacht om 14u. Het einde wordt 
voorzien rond 18u. 

- Tijdens de generale repetitie en algemene doorloop zijn er geen ouders, vrienden of familie 
toegelaten in de zaal.  

Om alles vlot te laten verlopen, zijn wij nog op zoek naar helpende handen. Voor de vrijwilligers die zich 
tijdig opgeven om onze show mee te ondersteunen, voorzien wij een gratis persoonlijke toegangskaart.  

 
Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking. Samen maken we er een spetterende show van! 
 
 
Trainers & Bestuur Happy Spirit 
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Gym- & dansgala Happy Spirit 
Zaterdag 28 mei 2022 

Naam ouder: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam lid (1 strookje per lid) : ………………………………………………..…………………………………………………… 

Groep(en) :………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

verklaart dat bovenvermeld lid: 

0   deelneemt aan de show op zaterdag 28 mei. 

0   niet deelneemt. 

0   wil graag een handje toesteken: 
 

0   op donderdagavond: 
     (do 26 mei, 17u30 - 20u30) 

Opstellen zaal (stoelen/tafels/…) 
 

0   op zaterdagvoormiddag  
     (za 28 mei, 9u – 10u30) 

0   afwerken zaal 
0   broodjes-/snoepstand voorbereiden 
 

0   tijdens de show: 
    (za 28 mei, 13u – 18u) 

0   broodjes/snoep verkopen 
0   inkom/kassa/kledijverkoop 
0   materiaal plaatsen tijdens show 
 

0   na de show: Opruimen zaal (stoelen/tafels/…) 

0   wenst niet te helpen. 

 

Datum:      Handtekening: 


