Commissies binnen S.D.V.N. Dance Fever
Activiteiten Commissie
(AcCo; acco@sdvndancefever.nl)
De AcCo is de commissie binnen Dance Fever die super leuke activiteiten bedenkt en
organiseert. Aan het begin van het jaar regelen ze zo altijd het bowlen. Verder worden er
vaak workshops georganiseerd of andere leuke activiteiten, zoals we dit jaar het
kinderfeest hebben en de cantus eraan komt. In principe wordt er elke maand een
activiteit geregeld. Heb jij een mega leuk idee voor een activiteit? Een poolparty
misschien, of iets anders geweldigs? Kom dan bij de AcCo!
Tijdsbesteding:
7 uur per evenement; ongeveer 1 evenement per maand
Aantal leden:
5-6

Batavierenrace Commissie
(BataCie; batacie@sdvndancefever.nl)
De BataCie organiseert je Batavierenrace voor Dance Fever. Dat wil zeggen: je stelt een
team samen, regelt alles wat betreft organisatie en bij het weekend zelf help je ook mee.
De Batavierenrace is een enorm evenement; ’s werelds grootste estafetteloop, gelopen
door studenten. Dit hele evenement wordt afgesloten door het grootste studentenfeest
van de Benelux. Wil jij dit fantastische evenement op poten zetten voor Dance Fever?
Geef je dan op voor de BataCie!
Tijdsbesteding:
Begin van het jaar voorbereiding; geleidelijk drukker vanaf
november; april zelf druk; beschikbaar tijdens evenement
Aantal leden:
3-4

Borrel Commissie
(BoCo; boco@sdvndancefever.nl)
De BoCo regelt allerlei leuke, maandelijkse borrels voor al onze leden. Zo hebben ze dit
jaar bijvoorbeeld de kerstborrel georganiseerd. Natuurlijk kunnen we hierbij de
speciaalbierborrel en de kroegentocht ook niet vergeten! Weet jij een super leuk thema
voor een van de borrels volgend jaar? Kom dan vooral bij de BoCo!
Tijdsbesteding:
Zo’n 3 uur per maand
Aantal leden:
3-4

Gala Commissie
(GalaCie; galacie@sdvndancefever.nl)
De GalaCie regelt bij Dance Fever niet één, maar twee gala’s! Zo hebben wij namelijk een
algemeen gala en een stijldansgala. Het algemene gala was afgelopen jaar in de
Vereeniging met het thema ‘black tie’. De commissie had alles geregeld van locatie tot
thema en van prachtige uitnodigingen voor iedereen tot fotograaf. Lijkt het jou leuk om
volgend jaar de gala’s te regelen? Geef je dan op voor de GalaCie!
Tijdsbesteding:
Paar uur per week; piekbelasting rond gala’s (verdubbeling)
Aantal leden:
4

Introductie Commissie
(IntroCie; introcie@sdvndancefever.nl)
De IntroCie regelt alles omtrent de introductie van zowel de RU als de Han. Ze staan op
de intromarkt om Dance Fever te promoten en ze doen ook mee aan de sport- en
speldagen om iedereen zoveel mogelijk te laten dansen. Verder bestaat sinds kort het
“introfestival” als vervanging voor de introweekenden. De IntroCie bedenkt hier een
geweldig plan voor en deze gaat dan door de selectie van de Universiteit. Heb jij een
ludieke actie in gedachte voor het introfestival, wil jij ook een BBQ regelen voor het
Beestfeest of heb je andere geweldige ideeën? Kom dan bij de IntroCie!
Tijdsbesteding:
1 uur per week, oplopend gedurende het jaar; drukker voor
vakantie; aanwezig tijdens de introductie
Aantal leden:
5-6

Optreden Commissie
(OpCie; opcie@sdvndancefever.nl)
De OpCie regelt binnen Dance Fever het optreden voor het einde van het jaar. Ze regelen
hierbij alles van het thema tot de locatie tot een decor, fotograaf of andere dingen. Het
optreden is een bekroning en de afsluiting van het dansjaar en het is altijd een feest voor
de dansers en alle ouders/vrienden/vriendinnen en andere verwanten. Het optreden
regelen is een super eervolle taak. Weet jij al een leuk thema voor volgend jaar of heb je
gewoon zin om er weer een prachtig optreden van te maken? Geef je dan nu op!
Tijdsbesteding:
Begin van het jaar elke week vergadering evenals 2 maanden voor
het optreden; tussendoor eens in de 2 weken; piekbelasting maand voor optreden
Aantal leden:
5

Promotie Commissie
(PR-Cie; prcie@sdvndancefever.nl)
De PR-Cie is de commissie die gaat over de promotie van Dance Fever. Dit hoeft echter
niet alleen bij de proeflessen te zijn. De commissie kan ook super toffe ideeën inbrengen
zoals een fietsen-spuitactie of andere ludieke actie. Verder werkt de PR-Cie altijd nauw
samen met de IntroCie rond de introductie en overlap hierin is fijn. Heb jij geweldige
ideeën voor promotie of een stickerontwerp, of lijkt het je gewoon leuk om aan de
promo te werken? Kom dan bij de PR-Cie! Photoshop is zeker niet vereist om te kunnen!
Tijdsbesteding:
Aantal uur per maand; iets drukker voor proeflessen (sept&feb)
Aantal leden:
3-4

Verenigingsblad en Foto Commissie
(PublicaCie; publicacie@sdvndancefever.nl)
De PublicaCie ontwerpt onder andere en schrijft aan het verenigingsblad: het Groene
Blaadje. Ze schrijven leuke columns, houden interviews of maken een mooie horoscoop.
Het Groene Blaadje is het afgelopen jaar 3x verschenen met erg leuke stukken en mooie
foto’s! Daarbij kan de PublicaCie worden gevraagd door de andere commissies om foto’s
te maken met de Dance Fever camera. Lijkt het jou leuk om mee te werken aan het
Groene Blaadje of foto’s te maken bij activiteiten? Geef je dan nu op!
Tijdsbesteding:
Blaadje: per blaadje (3-4 maanden) 15 uur, afhankelijk per functie;
Foto’s: aanwezigheid bij een activiteit
Aantal leden:
4-5

Teammatch Commissie
(TeammatchCie; teammatch@sdvndancefever.nl)
De TeammatchCie zorgt voor de Teammatch van Dance Fever. Dit is een jaarlijks
evenement waarbij dansers uit verschillende groepen worden samengevoegd in
groepen. De groepen onderling strijden voor de winst door meerdere dansgerelateerde
opdrachten uit te voeren. Lijkt het jou leuk om dit te organiseren?
Tijdsbesteding:
1-2 uur per week; vergaderingen eens in 2-3 weken; drukker rond
het evenement
Aantal leden:
3-4

Website Commissie
(WebCie; webcie@sdvndancefever.nl)
De WebCie zorgt ervoor dat we website van Dance Fever in de lucht blijft en er mooi uit
ziet. Lijkt het jou leuk om hieraan bij te dragen? Geef je dan nu op voor de WebCie!
Tijdsbesteding:
Meestal 1 uur per week; erg variabel per periode
Aantal leden:
3-4

