Het coronavirus en maatregelen ter bestrijding daarvan houden onze maatschappij in de greep. Het is duidelijk
dat de directe en indirecte gevolgen van de maatregelen ook voor cultuurmakers en -instellingen ingrijpend
zijn. Voorstellingen zijn afgelast, lessen kunnen niet doorgaan en iedereen maakt zich zorgen om hun financiële
situatie. Iedereen is op dit moment aan het onderzoeken wat de gevolgen zijn van de overheidsmaatregelen
om het virus zoveel mogelijk in te dammen. Zeker op lange termijn is nog veel onduidelijk en begrijpelijkerwijze
komen er vragen vanuit jullie over hoe wij met deze nieuwe situatie omgaan. Met deze brief willen wij graag
zoveel mogelijk duidelijkheid geven, voor zover dat in ons vermogen ligt.
Omdat wij ook in het donker tasten en er veel onduidelijk is voor ons wat betreft deze situatie hebben we
besloten om nauw samen te werken met andere dansscholen/kunstaanbieders in Noord-Nederland, omdat wij
dit alles zo goed mogelijk en gelijkgestemd willen aanpakken. Hieruit is het collectief Dansscholen NoordNederland ontstaan. In deze samenwerking kunnen wij elkaar op de hoogte houden van alle ontwikkelingen,
overleggen, vergelijken en uiteindelijk gezamenlijke beslissingen nemen, zodat wij eensgezind kunnen
communiceren met jullie.
Op dit moment is de situatie dat het verbod op openstelling van sporthallen, sportvelden, fitnessclubs en
zwembaden geldt tot in ieder geval 6 april. Daarna bekijkt het kabinet of die maatregel moet worden verlengd
of niet. Het allerbeste scenario is dat wij op 6 april weer (beperkt) open mogen. Er is ook sprake van speciale
regelingen voor sportscholen die dan mogelijkerwijs ook op ons van toepassing zijn. Wij houden jullie hier
uiteraard van op de hoogte.
Uiteraard heeft iedereen op zijn eigen manier last van deze crisis en hier zullen wij zeker begrip voor tonen.
Toch willen wij jullie vragen om samen met ons de ontwikkelingen omtrent het corona virus af te wachten,
want er is simpelweg geen dansschool zonder jullie lidmaatschap. Daarom hopen we dat jullie ons blijven
steunen, zodat we onze lessen in welke vorm dan ook kunnen hervatten, maar ook om ons bestaansrecht te
waarborgen.
Bij ons allemaal is er de ambitie om online lessen te ontwikkelen. Er is onderling afgesproken om dit niet
openbaar te maken, maar om deze lessen alleen privé en exclusief voor de leden te aan te bieden. Dit is een
leuke ontwikkeling en wij willen de uitdaging aan gaan om op deze manier deze lastige periode te overbruggen.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit op de lange termijn geen passende oplossing is. Wij houden de
ontwikkelingen goed in de gaten en zullen onze eigen maatregelen hier steeds weer op afstemmen.
De coronacrisis heeft een grote impact op de maatschappij en vraagt creativiteit van ons allen en hier willen wij
ook heel graag ons steentje aan bijdragen. Daarom slaan wij de handen ineen met onze collega’s. Wij kunnen
ons werk niet alleen doen. En wij hopen dat ook u bereid bent om met ons in deze tijd af te wachten, zodat wij
volgend jaar ook weer de lessen kunnen aanbieden zoals jullie dit van ons gewend zijn. Mochten er nog vragen
zijn, dan kunt u ons altijd bereiken via de mail of de telefoon. Wij staan ook klaar om met u te praten over
passende oplossingen, zodat we elkaar daarin tegemoet kunnen komen. We houden jullie op de hoogte met
onze updates. We blijven positief in deze onzekere/spannende tijd en hopen jullie allemaal snel weer te zien!
Deze brief wordt u aangeboden mede namens:

