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Doornenburg, 12 maart 2020.

Vervolg NDO Dansseizoen:
Tijdens de persconferentie vandaag heeft Premier Rutte bepaald dat alle evenementen met
meer dan 100 bezoekers niet door mogen gaan. Deze maatregel is van kracht tot 31 maart
2020.
Dit betekent dat de volgende wedstrijden geen doorgang zullen vinden:
15 maart 2020: Peeldancers, Venray
22 maart 2020: Festival Kampioenschap, Miracle Dancers, Deventer
29 maart 2020: DV X-perience Helmond
We besluiten op korte termijn of het (volledige) inschrijfgeld geretourneerd zal worden.
We gaan proberen het dansseizoen te verschuiven indien de omstandigheden dit toelaten.
De organisatoren van de gecancelde wedstrijden zullen bekijken of ze een andere datum
kunnen vinden.
Het NK en EK zullen (eventueel) ook verschoven worden:
(Datums hieronder zijn volledig onder voorbehoud)

18-19 april NK Dance Team Nistelrode (optie om te verschuiven naar 9 en 10 mei)
1-2-3 mei Eurodance 2020 DV De Bekse Klinkertjes (optie om het te verschuiven naar 29, 30 en
31 mei of eventueel 2e pinksterdag, of 1e weekend juni 5, 6 en 7 juni).
De datum van het EK is geheel afhankelijk van wat de Belgische, Duitse en Oostenrijkse dansbonden
besluiten hierin. We communiceren de juiste datums zodra deze bekend zijn. Ook van de eventuele
toernooien die nog verzet worden.
Het toernooi van Bekse Klinkertjes blijft voorlopig staan op 5 april 2020.
De loting voor dit toernooi is verschoven naar 27 maart 2020.
We willen proberen toch gezamenlijk het dansseizoen af te sluiten.
Wel adviseren wij onze lidverenigingen om alle activiteiten (boven de 100 deelnemers) tot 31 maart
a.s. te staken. Deze maatregelen moeten er aan bijdragen dat verdere verspreiding van het
Coronavirus wordt tegengegaan. Verder blijft het algemene advies: wanneer je griepverschijnselen
hebt, vermijd dan sociale contacten. Houdt je hierbij aan de richtlijnen van het RIVM.
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