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Algemene Ledenvergadering
Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering op 5 november 2014
15 leden van Pridini (incl. Wisselpas), 1 dansdocent en (uiteraard) de 5 bestuursleden waren aanwezig op
deze ALV; 7 leden hadden zich tevoren afgemeld en de overige 16 leden waren zonder afbericht afwezig.
Het financieel verslag bleek duidelijk te zijn, de kascommissie gaf zijn akkoord.
Zowel Marianne Schippers (secretaris) als Vera Verzijlenberg (Algemeen bestuurslid) waren aan de beurt
om af te treden als bestuurslid. Beiden werden – bij gebrek aan andere kandidaten – opnieuw benoemd
voor een bestuurstermijn van 3 jaar; Vera voor haar 3e termijn, Marianne voor haar 7e termijn.
De vraag of we doorgaan met collecteren leverde discussie op. We lopen 2 collectes (Anjerfonds en Fonds
Verstandelijk Gehandicapten) en Pridini ontvangt als tegenprestatie een (klein) percentage van de
opbrengst. Ter illustratie. Het afgelopen seizoen ontving Pridini in totaal € 272 voor het collecteren.
Afgelopen september liepen er slechts 8 Pridini-leden 4 avonden voor het F.V.G.; van hun collecteopbrengst (€ 619) ontving Pridini € 93. Het zijn steeds dezelfde mensen die lopen en als zij niet kunnen,
voelen ze zich zelfs schuldig. Een stemming onder de op deze vergadering aanwezige leden bracht
duidelijkheid: 7 leden stemden voor doorgaan, 8 leden stemden voor stoppen met collecteren (het
bestuur stemde niet mee). Wij gaan dus niet meer collecteren; Nel en Marianne informeren beide
fondsen.
Door de samenwerking tussen Igram en Pridini kunnen leden van beide verenigingen deelnemen aan
elkaars workshops tegen dezelfde ledenprijs. Onlangs organiseerde Igram een workshop Roemeens, in
februari organiseert Pridini een workshop Slowaaks en op 10 juni 2015 organiseren Pridini en Igram
gezamenlijk een workshop o.l.v. Ira Weisburd. Het zou natuurlijk geweldig zijn als ook veel Pridini-leden
deelnemen aan de workshops.

Pridinfo

Informatieblad voor alle leden van Internationale dansvereniging PRIDINI

DECEMBER 2014

Een van de aanwezigen vroeg hoe het ging met de verkoop van de kostuums van de demonstratiegroep.
Een aantal kostuums is verkocht. De rest van de authentieke kostuums zal voor verkoop op onze eigen
website en Facebook en op Marktplaats geplaatst worden (met foto’s). De kostuums die niet ‘echt’ zijn
gaan weg, bijvoorbeeld naar Dorcas en/of Greet Verkleed.

Op zondag 9 november beleefden we, met 60 deelnemers, een ontzettend gezellige dag tijdens de
dansdag '50 en meer'. Het fotoverslag vindt je terug in deze Pridinfo. Het geeft wat organisatie, maar het
zeker voor herhaling vatbaar, zo'n dag. Mede dankzij de hulp van Henny, Maria, Sabine, Marianne,
Annelies en natuurlijk Henk Pannekoek en zijn vrouw Edith, die de heerlijke lunch verzorgden.
Ik wens alle leden en hun familie een vredige Kerst en een dansend en zingend 2015! Nel Coolegem

Workshops
Workshop Roemeens bij Igram.

Op dinsdag 21 oktober nam een klein aantal Pridini-leden deel aan de workshop Roemeens, dit keer
georganiseerd door Igram. Dansleider Erik Veenstra leerde op een luchtige wijze de dansen uit diverse
streken in Roemenië aan. Hij had een bewuste keuze gedaan, zodat we kennis maakten met de vele
stijlen van het land. Het was weer even genieten!

Op 4 of 11 februari organiseert Pridini weer een
specialisatieavond, naar verwachting wordt dit
Slowaaks, dus blok die avond vast in je nieuwe
agenda en op je kalender.

Extra nieuws.
Het is Pridini en Igram gelukt om dansleider en choreograaf Ira Weisburd uit de V.S te contracteren voor
het geven van een workshop. Veel leden, m.n. de Wisselpassers hebben via Huub al kennis gemaakt met
de dansen van Ira. Het mooiste is natuurlijk om dan ook een keertje les te krijgen van de man die die
dansen gemaakt heeft. Op woensdag 10 juni 2015 van 20 tot 22 uur kan dat, in de toneelzaal, onze 'eigen'
dansruimte in de Strandwal. Tegen die tijd volgt nadere informatie: hoe in te schrijven en deelname
kosten. We verwachten veel bezoek vanuit het hele land, dus wees er snel bij, wanneer de inschrijving
start!

Informatie en festivals.
Informatie over dansevenementen in de regio kun je vinden op www.danslink.nl.
Van 25 t/m 28 juni 2015 vindt in Warffum, noord Groningen, de 50ste editie plaats van het internationale
festival "Op Roakeldais". Je vindt alle informatie op www.oproakeldais.nl.
Er zijn in de omgeving diverse kleine campings; mocht je er heen willen gaan, reserveer dan bijtijds.
Je kunt voor het hele festival tegen een redelijke prijs een passe-partout kopen (dit jaar €30 in de
voorverkoop), maar een dagje genieten kan natuurlijk ook.
Kan je niet in juni, maar ben je wel in voor een festival, dan biedt Odoorn in Drenthe nog een
mogelijkheid. Daar vindt van woensdag 29 juli t/m zondag 2 augustus het SIVO festival plaats, volgens
sommigen nog spectaculairder dan in Warffum. De toegangsprijzen zijn bijna gelijk aan die van “Op
Roakeldais”. Voor meer info kijk je op www.sivofestival.nl
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Workshop Slowaaks

Vomar clubactie.

Recept uit Macedonië.
Tijdens onze vakantie in en rond Ohrid, stond er meestal
Ajvar op tafel tijdens de maaltijden. Je eet het op een
toastje bij een lekker glaasje drank, bij feta of andere kaas
tijdens de lunch of bij vlees tijdens het diner. In het
kookboek dat ik als souvenir mee naar huis nam vond ik het
recept. Bij deze voor iedereen die de gezonde lekkernij wil
maken. Let op de hoeveelheid is voor 23 potten Ajvar, dus
daar moet je iets in aanpassen, tenzij je de hele buurt wilt
voorzien!
60 kg, rode paprika's; 10 kg. aubergines; 3,5 liter olijfolie;
100 gram suiker; zout naar smaak en lege potten. Vul de
potten met kokend water om ze te steriliseren. Was de
paprika's en rooster ze gedurende 45 minuten in de oven of
op de BBQ. Neem ze uit de over en doe ze in een plastic zak,
zo laat je ze afkoelen. Doe hetzelfde met de aubergines,
prik die van te voren hier en daar in met een vork.
Haal de schil van de afgekoelde paprika's, haal de pitjes
eruit. Ontvel ook de aubergines. Snij het vruchtvlees in
stukjes, doe het in een pan en doe er 2 liter olie bij (denk er
aan deze hoeveelheid aan te passen aan jouw hoeveelheid!) Kook dit geheel en blijf constant roeren. Op
een gegeven moment verandert de kleur van de massa en wordt hij dikker. Dat voeg je nog wat olie, de
suiker en zout naar smaak toe. Vul de potten, doe de deksels er op en laat ze op z'n kop staand afkoelen.
Lijkt je dit wel erg veel werk: je kunt ook hier, gewoon bij de Vomar, potjes Ajvar kopen.
Eet smakelijk!
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Wist je dat je als je je inkopen doet bij de Vomar je, je club financieel kunt steunen?
Als je dat nog niet doet is het heel eenvoudig: schaf een klantenkaart aan bij de servicebalie. Geef het
nummer van die kaart, + de naam en adresgegevens
waarop de kaart staat door aan Nel
Coolegem. Bij het afrekenen laat je je kaart zien,
en de Vomar maakt automatisch een aantal
procenten van jouw aankopen over op de rekening
van ‘onze’ club. Kooppunten hoef je er niet bij te
kopen. Het maakt niet uit in welke vestiging van de
Vomar je je aankopen doet, dus ook kinderen, buren en
vrienden kunnen gewoon voor ons meesparen.

Nel Coolegem

Dansdag ‘ 50 en meer’
Rond 9 uur s ’morgens waren Nel, Marianne, Maria, Jannie en mijn persoontje aanwezig om de toneelzaal
in de Strandwal om te toveren tot een gezellig geheel. Naar aanleiding van de vele leuke opmerkingen is
dit zeker geslaagd.
Vanaf half elf kwamen rond 60 personen van verschillende verenigingen naar ons toe en werd er
enthousiast gedanst. De dames en heren kwamen uit alle regio's, van Leiden tot Den Helder, van
Zandvoort tot Purmerend en Haarlem. Huub en Mariette wisselden elkaar af in het lesgeven en je kon
merken dat de samenwerking tussen die twee goed zat. Zij hadden op meerdere ochtenden samen het
programma in elkaar gezet.

Daarna ging de middag weer verder met o.a. zang ( ieder kreeg een stencil van Louis met teksten )met
begeleiding van Narda op de accordeon. Ook nog een optreden van Susan Laan en Marjon Sandbergen
met dansen uit Polen, Servië en Roemenië in zelfgemaakte kleding, heel leuk.
Heel de dag was er ook mogelijkheid om koffie, thee of frisdrank te kopen en op de tafels stonden
schaaltjes met lekkere koekjes erop. Na 4 uur zag je sommige mensen vertrekken en werd er besloten om
half 5 echt te stoppen. Het is misschien beter om een volgende keer tot 4 uur door te gaan, want dit was
wel een hele zit. Mede doordat we iets eerder stopten konden we snel de zaal weer in oude glorie terug
brengen en waren we even over vijven klaar.
Huub en Mariette hartelijk dank voor een fijne dag en tot een volgende keer. Ook onze hartelijke dank
voor Nel die alles zo goed heeft georganiseerd, toppie.
Mensen, ik heb genoten en velen met mij, bedankt. Henny Vossenaar
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De lunch was fantastisch, soep, broodjes, croquet en melk of jus d’orange en een mandarijn toe, dit alles
werd verzorgd door Henk Pannekoek en zijn vrouw Edith.

Informatie over de leden Pridini

Donateurschap Pridini
Sinds september 2013 kent Pridini een donateurschap, waarmee mensen die Pridini en volksdans een
warm hart toedragen de gelegenheid krijgen bij onze vereniging betrokken te zijn. Donateurs betalen
€ 15,00 per jaar, meer mag ook. Een jaar is van 1 september t/m 31 mei, gelijk aan het dansseizoen.
Donateurs mogen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht.
Zij ontvangen de Pridini-nieuwsbrief “Pridinfo”, hebben
toegang tot alle informatie en activiteiten van Pridini en kunnen
deelnemen aan de dans- en zangworkshops van Pridini tegen
betaling van de gereduceerde ledenprijs. Interesse? Meld je
dan aan via info@pridini.nl

Oproep!
Wordt het dansen je teveel, vindt je muziek en zingen leuk? Denk er dan eens over na om bij de
zanggroep van Pridini te gaan. Vind je dansen ook nog steeds leuk, dan is zingen daarbij een leuke
combinatie. In het seizoen wordt er twee keer in de maand - over het algemeen thuis bij Nel - gezongen.
Het doel is om gezellig met elkaar te zingen en zo af en toe eens een optreden te doen.

ALGEMENE INFORMATIE
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Nienke Telman heeft de zanggroep verlaten en is donateur geworden van onze vereniging.
Bij de woensdagavondgroep van Pridini hebben 4 leden opgezegd dit zijn de volgende:
Desiree Wehnes, Linda Duin, Rachelle de Bruin en Marit Bakker. Marit heeft bijna 34 jaar met veel plezier
bij Pridini gedanst maar kan door haar werk de zaken niet meer combineren. Zij heeft aangegeven
donateur te willen worden om toch nog een lijntje met Pridini te houden.
De Wisselpas heeft deze zomer een lid verloren Janny Driehuis is de afgelopen zomer overleden.
Zij danste al sinds de oprichting van deze volksdansgroep mee en altijd met veel plezier Janny is 86 jaar
oud geworden.
Als nieuw lid voor de Wisselpas hebben wij Erna Schmidt verwelkomd.
Janny Molenaar (ledenadministratie)

Opzeggen
Wil je het volgende seizoen niet meer dansen bij Pridini / Wisselpas of zingen, zeg dan je lidmaatschap op
tijd op [voor 1 juni 2015]. Dit kan alleen via Email naar: penningmeester@pridini.nl
Website
Bezoek ook eens onze website www.pridini.nl Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.

Agenda
Er wordt in het seizoen 2014-2015 niet gedanst op:
Woensdag
Vrijdag

24 en 31 december, 25 februari, 6 en 13 mei
26 december, 2 januari, 27 februari, 17 april

Data om in de gaten te houden:

Pridinfo

Informatieblad voor alle leden van Internationale dansvereniging PRIDINI

woensdag 17 december en vrijdag 19 december: dansen in Kerstsfeer!
4 of 11 februari
workshop bij Pridini - mogelijk Slowaaks
10 juni
workshop door Ira Weisburd hemzelf! Van 20.00 tot 22.00 uur
zondag 21 juni
rommelmarkt Pridini/Wisselpas in de Werkendelslaan

HIERBIJ WENST HET BESTUUR ALLE LEDEN EEN HELE FIJNE KERST EN EEN GOED

2015

