
 

 

 
Beste Touchée leden, 
Het nieuwe seizoen is van start, hoogste tijd voor een nieuwsbrief! Je leest onder andere de eerste informatie over de 
shows van dit seizoen, belangrijke data om in je agenda te zetten en een verandering in onze vakanties… 
 
Touchée is jarig!  
15 oktober bestaan wij alweer 23 jaar, tijd voor een feestje! Wij vieren dit graag met jullie tijdens de Feestweek van 12 
t/m 18 november. We maken er een speciale week van met leuke acties, verrassingen en de mogelijkheid tot een 
heerlijke massages voor of na de les.  Meer info volgt. Hou de website in de gaten!! 

Ukkie & Mini: Kijk-in-de-keuken-les 
Van woensdag 17 tot en met zaterdag 20 oktober zijn 
het kijk in de keuken lessen bij onze ukkies & minies. Eén 
van de ouders/verzorgers mag meedoen tijdens deze les, 
samen dansend kom je te weten wat er zoal gedaan 
wordt in een les. Alle dansertjes hebben een mail 
ontvangen met alle informatie. Lezen jullie die nog even 
door voor de les? 

YOUNG Vakanties, net even anders 
Dit seizoen lopen de vakanties altijd van maandag tot en 
met zondag. Voor de doordeweekse lessen verandert er 
helemaal niets. Voor de zaterdaglessen betekent dit dat 
niet het eerste weekend maar het tweede weekend van 
de schoolvakanties de dansles komt te vervallen.  

Herftsvakantie – 22 tot en met 28 oktober 2018 
Tijdens de herfstvakantie van 22 t/m 28 oktober 2018 
gaan al onze YOUNG & College lessen niet door. Vanaf 
maandag 29 oktober zien we iedereen graag weer in 
onze zalen! 

Eindshows 2019 
Dit seizoen vinden alle eindshows plaats in 1 weekend, 
op 12, 13 en 14 juli 2019! Een stuk later in het seizoen 
dan andere jaren, dus noteer de data vast in je agenda. 
Drie dagen lang Touchée spektakel in Theater De Kom in 
Nieuwegein met maar liefst zes shows. Van de College 
tot onze Ukkie en Mini dansers en alles er tussenin! 
 
Generale repetities* YOUNG, NeXt, Adults & Gold (40+)  
De generale repetities vallen dit jaar op 29 en 30 juni 
2019 en vinden plaats op Touchée Dance Company, aan 
de Adelaarstraat 13 te Utrecht. 
*Let op: de Ukkie en Mini dansers hebben geen generale 
repetitie.  

**Let op: De generale repetitie voor de College zal plaats 
vinden op 6 juli 2019.  

NeXt, Adults en Gold in de eindshow (16+) 
De YOUNG- en College dansers van Touchée doen 
automatisch mee in hun show. Dans je bij de NeXt, 
Adults of Gold afdeling van Touchée, dan kun je ook 
dansend het podium op dit jaar! Daar moet je dan wel 
voor inschrijven.  
 
Inschrijven voor de eindshow kan alleen voor 
geselecteerde lessen. Inschrijven doe je dan via de 
Touchée App of via de website, net zoals je een 
abonnement af kunt sluiten. Je kunt je inschrijven tot de 
eerste training of totdat de groep vol zit. Later dit 
seizoen wordt bekend welke lessen mee doen met de 
show en welke kosten hieraan verbonden zijn.  

De show choreografie wordt in de reguliere lessen 
behandeld zodat er in de 5 extra trainingen, kan worden 
ingegaan op alles wat je nodig hebt om op het podium te 
staan. Denk bijvoorbeeld aan posities bepalen, 
performance en de keuze voor kleding.   

BTW verhoging van 6% naar 9% 
Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 
9%. Als de Tweede en Eerste Kamer tijdig akkoord gaan 
met het Belastingplan 2019, geldt deze verhoging per 1 
januari 2019. Wat betekent dit voor u? 
  
Het lage btw-tarief heeft impact op de prijzen van 
sportverenigingen en dus óók op de danslessen van 
Touchée. Indien het kabinet akkoord gaat met de btw-
tariefsverhoging, zijn wij helaas genoodzaakt de 
abonnementsprijzen per 1 januari 2019 te verhogen met 
3%. Er is echter nog een mogelijkheid dat er een 
uitzondering wordt gemaakt voor jaarabonnementen. 
Dit zijn wij met onze accountant aan het uitzoeken en 
hier hopen wij zelf natuurlijk ook op. 
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Let op: als de Tweede en Eerste Kamer niet akkoord zijn, 
gaat de tariefsverhoging niet door. Mocht er eventueel 
vertraging in de besluitvorming optreden, behoort ook 
een latere invoerdatum dan 1 januari 2019 tot de 
mogelijkheden. 
 
Van YOUNG naar NEXT?! Weet je al dat….  
YES! Eindelijk bij de NEXT! Dat is best wel anders dan wat 
je tot nu toe gewend was. Wat moet je weten? Ouders, 
let ook goed op!  

• Je kunt met een NEXT-abonnement zoveel lessen 
volgen als je wilt. 

• Je hebt geen vaste les meer en dus ook geen vaste 
eigen groep. 

• Lessen reserveer je via de app of de website. 
Sommige lessen kun je het beste ruim van te voren 
reserveren omdat de les anders vol is. Op de dag zelf 
zijn er altijd wel afmeldingen, dus als de les vol zit en 
je die toch graag wilt volgen: check dan nogmaals de 
app! 

• Zorg er altijd voor dat je je afmeldt als je niet kunt 
komen. Dit kan tot een uur voor de start van de les. 
Als je je niet op tijd afmeldt, kost dit je een 
reserveertegoed en kun je minder lessen vooruit 
reserveren. Als je reserveertegoed hierdoor op 0 
komt te staan, kun je dit voor €20 opnieuw 
‘opwaarderen’. Dit is helaas noodzakelijk omdat er 
anders plekken in de les bezet gehouden worden, 
door dansers die wel een plek reserveren maar niet 
komen opdagen en dus ten onrechte een plek bezet 
houden. De precieze regels staan beschreven in de 
Algemene 
voorwaarden. http://toucheedancecompany.nl/wps
ystem/wp-content/uploads/2018/06/Algemene-
voorwaarden-Touchee_2018-2019.pdf 

o Aan de ouders: we merken dat dit voor 
ouders soms lastig is, doordat zij betalen, 
maar de kinderen wel/niet afmelden. Zorg 
ervoor dat je hier met elkaar goede 
afspraken over maakt, zodat je als ouders 
niet voor verrassingen komt te staan als het 
reserveertegoed (steeds) op raakt. 

• Je abonnement loopt niet meer per seizoen, maar is 
afhankelijk van de looptijd die je hebt gekozen. Als je 
abonnement bijna afloopt ontvang je een reminder 
per mail om opnieuw een abonnement af te sluiten.  
Als je dit nieuwe abonnement niet tijdig afsluit loopt 
je gekozen abonnement automatisch door in een 
Small-abonnement (maandabonnement), dus zorg 
dat je op tijd in actie komt! 

 
 
 

Huisregels  
We hebben een fijne plek hier samen op de 
Adelaarstraat nummer 13. Om dat zo te houden zijn er 
huisregels. We verwachten van onze leden dat zij deze 
kennen en zich eraan houden. Welke huisregels dat zijn 
lees je in de algemene voorwaarden en hier: 

• Bij binnenkomst meldt het lid zich bij de 
baliemedewerker.  

• In de zaal mogen enkel binnenschoenen gedragen 
worden.  

• Het gebruik van een handdoek in combinatie met 
een aerobicmatje is i.v.m. hygiëne verplicht.  

• Het is niet toegestaan tassen, mobiele telefoons of 
eten mee de zaal in te nemen. Waardevolle spullen 
kun je in een locker in de kleedkamer plaatsen.  

• Touchée kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
eventuele ongevallen, diefstal en vernieling van 
eigendommen van leden.  

• Sporten is geheel op eigen risico. Indien nodig raden 
wij je aan vooraf een arts te raadplegen.  

• Houd de kleedkamers netjes, deze worden ook 
gebruikt door andere groepen.  

• Plaats je fiets in het fietsenrek en niet voor de 
ingang, tegen het hek of op de parkeerplaatsen. Zijn 
de fietsenrekken vol, plaats dan je fiets in één van de 
fietsenrekken in de straat.  

• De choreografieën die binnen Touchée worden 
gegeven, zijn eigendom van Touchée. Kopiëren van 
deze choreografieën is verboden. Wil je toch een 
keer gebruik maken van een Touchée choreografie, 
dan kun je hiervoor toestemming vragen bij de 
docent(e).  

• Touchée is gesloten op officiële feestdagen. 
Daarnaast behouden wij ons het recht om Touchée 
geheel of gedeeltelijk te sluiten in geval van 
onvoorziene omstandigheden. In geen van deze 
gevallen gaan wij over tot restitutie van contributie.  

• Voor bepaalde lessen kunnen kledingvoorschriften 
van toepassing zijn. Zie daarvoor de website 
www.touchee.nl.  


