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Inleiding 
 
Dit boekwerkje is bedoeld voor: 
•  Nieuwe leden, om hen wat wegwijs te maken in het programma en de gewoontes van 

Opanka. 
•  Leden die een vrijwilligersklusje op zich willen nemen, om te zien wat er verwacht wordt 

en hoe de werkwijze is. 
Daartoe zijn twee aparte hoofdstukken ingericht. 
 
 

Opanka in het kort 
 
Opanka bestaat sinds 1983 en heeft in Baarn een recreatieve dansgroep en een 
demonstratiegroep. Ons repertoire bestaat uit traditionele en moderne volksdansen uit vele 
landen. 
Met onze vereniging van circa veertig dansende leden beogen we: 
het volksdansen te beoefenen; 
de kennis van het volksdansen te verspreiden; 
te zorgen voor ontspanning door lichaamsbeweging en gezelligheid. 
 
De naam Opanka komt van het Oost-Europese woord 'opanka', dat dansschoen betekent. In 
ons logo zijn twee opanka’s aan weerskanten van een Oost-Europese doedelzak afgebeeld. 
 
Bij Opanka noemen we volksdansen vaak ‘internationale dansen’. Het is iets dat je meestal 
in een kring doet. Er zijn duizenden dansen uit allerlei landen. Bij Opanka worden veel 
dansen gedaan uit Oost-Europa, Israël, maar ook West-Europa en een enkele dans van 
verder weg. 
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Welkom voor nieuwe leden 
Beste dansliefhebber, geweldig dat je bij Opanka komt dansen. Hier volgt een overzicht van 
wat je gedurende een dansseizoen zoal kunt verwachten. 
 

Dansseizoen 
Het dansseizoen van Opanka loopt van september tot en met juni. In de maanden juli en 
augustus wordt alleen gedanst als er een bijzondere gelegenheid is. In de agenda op 
http://www.opanka-baarn.nl/ is precies te zien welke data van toepassing zijn. 
Er is daar ook een link naar een uitgebreide danskalender voor dansactiviteiten in heel 
Nederland. 
 

Instapcursus 
Voor degene die geen of nog maar weinig danservaring heeft, organiseert Opanka een 
instapcursus van tien keer. De ‘instapper’ krijgt dan les in de basispassen en een aantal 
basisdansen. Er wordt ook een DVD verstrekt, die thuis te bekijken is, met dezelfde passen 
en dansen. 
De instapcursus begint om 19:00 uur. Enkele dansers, die al langer lid zijn van Opanka, 
sluiten daarbij aan ter ondersteuning. Om 19:30 uur begint dan het normale dansprogramma. 
Voor wie voor het eerst mee doet zal het aantal passen en dansen best veel zijn om allemaal 
te onthouden; bedenk dan, dat we allemaal zo begonnen zijn en dat NIEMAND het erg vindt 
als er wat mis gaat. Volksdansen is iets wat je samen doet, meestal in een kring en een 
enkele keer in paren. En gaandeweg zul je zien dat de basispassen veel gebruikt worden, 
alleen in andere volgorde, richting of tempo. 
 

Reguliere danslessen 
Op de woensdagavond is het reguliere dansprogramma ongeveer als volgt: 
Het eerste blok is van 19.30 tot 20.30 uur. Dan worden vooral dansen aangeboden, die op 
het niveau liggen van beginners en half gevorderden. Daar vallen ook de bekende dansen 
onder, die op dansfeesten worden gedaan. In dit blok is ook een aantal gevorderden 
aanwezig om letterlijk een handje te helpen in de danskring.  
Om ongeveer 20:30 uur is er een kleine 'waterpauze' van hooguit vijf minuten. 
Om 20.30 komen alle 'gevorderden' erbij. Dan wordt een half uur gezamenlijk gedanst.  
Om 21:00 uur is het tijd voor een kwartier pauze. Veel dansers van het eerste blok gaan dan 
naar huis. Maar iedereen mag best het tweede blok blijven. 
In deze pauze kan er ook thee gedronken worden. Enkele leden zorgen daarvoor. Er zijn 
waterkokers; als je zelf een beker meeneemt en wat theezakjes, dan komt het helemaal 
goed :-) 
Na de pauze worden in het tweede blok van ca. 21.15 tot 22.15 uur dansen aangeboden, die 
qua tempo en moeilijkheidsgraad een redelijk hoog niveau hebben. 
Om ongeveer 22:15 uur is het opruimen geblazen. Het is fijn als er even geholpen wordt om 
de spulletjes aan kant te doen. 
 

Wat praktische zaken 
Veel leden nemen zelf een flesje water mee en soms een klein handdoekje om het zweet 
van het voorhoofd te vegen. 
Sommige leden hebben speciale dansschoenen. Mocht je dat ook wat lijken, dan kun je daar 
het beste even voor googelen, of iemand met die schoenen even vragen wat goed bevalt. 
Het is evenwel voor iedereen verschillend welke schoenen het beste bevallen. 
De meeste leden nemen een tasje met kostbare spullen mee de danszaal in. Er is niet altijd 
zicht op de kleedruimte. Vandaar. 
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Snap je iets niet? Vragen! Ook de dansleider wil met alle plezier nog weer een danspas 
voordoen. 
Alle inschrijfformulieren van de leden zitten in een blauwe map in de kast van Opanka in de 
bergruimte achter de kleedruimte. Die komt van pas, voor het geval er iets gebeurt. 
Opanka maakt gebruik van een mailinglijst voor nieuwsbrieven. Daarin zitten e-mail 
adressen van alle leden. De nieuwsbrieven worden ongeveer om de zes weken verspreid en 
bevatten alle actuele informatie voor komende activiteiten. 
Voor het betalen van de contributie wordt ook in de nieuwsbrieven een oproepje gedaan. 
Normaliter wordt in september het hele bedrag of in september/januari het bedrag in twee 
delen per bank betaald.  
 

Bijzondere (dans)bijeenkomsten 
Gedurende het jaar is er een aantal dansavonden, die afwijkend zijn van de reguliere 
danslessen. Voor zover ze niet in dit handboek staan worden ze in de nieuwsbrieven 
aangekondigd. 
 

Herfst- en lente-instuif 
In oktober en maart wordt op de woensdagavond een instuif gehouden. Op deze avonden 
komen ook leden van andere volksdansgroepen meedansen. Er worden dan geen nieuwe 
dansen gedaan en er is weinig instructie. Veel dansen uit voorgaande jaren komen aan bod 
en verzoeknummers zijn bij de dansleider altijd welkom. De dansen worden qua niveau 
afwisselend gekozen, zodat ook de gevorderde dansers tussendoor ‘aan hun trekken’ 
komen. 
Voor deze avonden gelden nog wat bijzondere dingen: 
Er is een feestcommissie, die zorgt voor de aankleding van de zaal en voor koffie, thee, 
frisdrank en een wijntje. 
Aan de dansers wordt gevraagd een herfst- of lentetak mee te nemen. Deze komen in een 
grote bos in het midden van de zaal te staan. Die bos wordt aan het eind van de avond 
meegegeven voor een of twee leden, die vanwege een ziekte of andere persoonlijke 
omstandigheden langere tijd niet mee kunnen dansen. 
Ook is het gebruikelijk dat de dansers iets lekkers meenemen; denk daarbij aan toastjes, 
chocola, gevulde eieren, een zelf gebakken boterkoek, gevulde vijgen, etc. etc. Ofwel: wat 
lekkers voor tussendoor. 
Na afloop ruimen we altijd met elkaar de boel weer op. 
 

Uitstuif 
Aan het eind van het dansseizoen is er een afsluitende dansavond, die vaak in de Pekingtuin 
wordt gehouden. We dansen daar op het terras. Dat kan betekenen dat je reguliere 
dansschoenen niet geheel voldoen. Ook hier is het lastig aan te raden wat je het beste kunt 
dragen, maar schoenen met een goede vering zijn van belang. 
Bij de uitstuif nemen we ook wat lekkers mee voor tussendoor. 
Alleen de koffie/thee/anderszins drinken we op het terras van het Chinese restaurant. 
NB: Als dansen in de Pekingtuin om een of andere reden onmogelijk is dansen we op het 
schoolplein van de Aloysiusschool. 

 
Appelflappenbal 
Tussen kerst en oud-en-nieuw vieren we al jaren ons Appelflappenbal. Daar komen 
dansliefhebbers op af van heinde en ver. Het is een dansavond, vergelijkbaar met een 
instuif, maar dan met een orkest en in een mooie grote zaal. Meestal dansen we op zo’n 
avond met 80 à 90 mensen. Leden betalen een gereduceerd tarief. 
We nemen zelf appelflappen, oliebollen of wat ander lekkers mee. Koffie/thee/e.d. wordt 
meestal verzorgd vanuit de locatie die we daarvoor huren. 
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Gastdocent 
Een enkele keer wordt de avond verzorgd door een gastdocent. Dat kan gebeuren als onze 
vaste dansleider ziek is, of andere verplichtingen heeft, of als de algemene ledenvergadering 
‘roept’ dat het wel eens leuk is om een andere dansleider met mogelijk een speciaal 
(landen)thema te regelen. Wat ook wel gebeurt, is dat een van de leden de muziek verzorgt 
en dat we samen proberen een dansavondje te vullen.  

 
Juni-cursus 
Na de uitstuif zijn er nog drie dansavonden met een speciaal thema. Een thema kan zijn 
‘Israëlische dansen’ of ‘goud-van-oud’; de algemene ledenvergadering roept daar vaak iets 
over. Voor deze drie avonden wordt apart betaald. De tijden en tarieven zijn op de website te 
vinden en worden in de nieuwsbrieven aangekondigd. 

 
Geen dansen 
In de kerstvakantie wordt geen les gegeven. De verwarming in de school is dan uit en het is 
er te koud om te dansen. Over de mogelijkheid om te dansen in de voorjaarsvakantie volgt 
informatie in de nieuwsbrief. 

 
Pot-luck 
Voorafgaand aan de uitstuif was er vanaf 17:30 uur altijd een zogenaamde pot-luck voor wie 
wil. De charme van een pot-luck is dat iedereen wat eetbaars meeneemt voor ca. 4 personen 
en we daar gezellig samen van genieten.   
We waren daartoe welkom bij het clubhuis van scoutinggroep Merhula in het bos van paleis 
Soestdijk. Door een brand is het clubhuis helaas verwoest en moeten we een andere locatie 
zoeken. Hierover zullen we in de reguliere nieuwsbrief nog nader berichten. 

 
Lidmaatschap/contributie 
Over het lidmaatschap zijn nog een paar dingen te zeggen: 
Er zijn twee vormen van lidmaatschap: 
Een normaal lidmaatschap, waarbij je in één of twee keer de jaarcontributie betaalt. 
Een strippenkaart-lidmaatschap.  
Voor het lidmaatschap gelden regels omtrent de privacy. Deze zijn te downloaden op de 
website: http://www.opanka-baarn.nl/wp/wp-
content/uploads/images/documenten/Reglement_mbt_persoonlijke_gegevens.pdf 
Als je besluit om je lidmaatschap te stoppen, dien je dit van tevoren bekend te maken aan de 
penningmeester.  
Met de penningmeester zijn in principe afwijkende afspraken te maken omtrent (de betaling 
van) de contributie. 
Als lid ontvang je 2x per jaar een bulletin met leuke artikelen over het dansen. 
Als lid ontvang je ca. 6x per jaar een nieuwsbrief met allerhande actuele zaken. 
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Organisatie door bestuur en vrijwilligers 
 
Dit deel van het handboek richt zich op het draaiende houden van vereniging Opanka. Er zijn 
taken die in elk geval uitgevoerd moeten worden door het bestuur en daarnaast zijn er 
aanvullende taken, die het verenigingsleven vooral erg aangenaam maken en die door 
diverse vrijwilligers worden uitgevoerd. Van beide taken volgt hier een beschrijving. 

 
Bestuurstaken 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij staan als zodanig 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het kan zijn dat sommige bestuurstaken (deels) 
door niet-bestuursleden worden uitgevoerd. Het bestuur blijft evenwel verantwoordelijk 
daarvoor. 
Het takenpakket beperkt zich tot de formele zaken die nodig zijn voor het draaiend houden 
van de vereniging.  

 
Voorzitterschap 
 

1 Voorzitten van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering alsmede de reguliere 
bestuursvergaderingen. 

Erie 

2 Algemene bestuurstaken Erie 

 

Secretariaat 
 

1 Zorg voor agenda, uitnodiging en verslaglegging van de Algemene 
ledenvergadering en reguliere bestuursvergaderingen. 

Carla/Truus/Gerrie 

2 Afspraken maken rond het huren van de gymzaal. Ad 

3 Ledenadministratie bijhouden; (blanco) inschrijfformulieren zitten 
in de blauwe map in de Opanka-kast. 

Ad/Corry/Carla 

4 Afspraken maken met de dansleider en eventuele vervangende 
dansleid(st)ers. 

Giel/Ad 

5 Opstellen en publiceren van de jaaragenda met het 
dansprogramma op de website en op het prikbord. 

Ad 

6 Inkomende post en e-mail beantwoorden. Carla 
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Penningen 
 

1 Opstellen begroting en tarievenlijst. Ad 

2 Voeren van de boekhouding. Ad 

3 Opstellen financiële jaarrekening / balans. Ad 

4 Contributie innen en daarover herinneringen versturen Ad 

5 Declaraties en facturen betalen Ad 

6 Kopiëren en uitgeven van strippenkaarten. De strippenkaarten zitten in de 
blauwe map in de Opanka-kast. 

Gerrie 

7 Aanvragen van subsidie(s). Elk jaar wordt subsidie aangevraagd bij het 
vrijwilligersfonds van gemeente Baarn.  
Voor het vieren van een jubileum is ook subsidie beschikbaar. 

Ad 

8 Regelen BUMA/STEMRA-rechten en verzekering. Elk jaar ontvangt Opanka 
hiervoor een inschrijfformulier per e-mail. 

Ad 

 
 

Extra taken 
 
In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke taken door wie gedaan worden 
(september 2021). Staat er geen naam achter dan wordt het niet gedaan of een bestuurslid 
heeft dat opgepakt. 
 
Indien met zo’n taak kosten gemaakt worden kunnen deze gedeclareerd worden door een 
kassabon te scannen en deze op te sturen naar de penningmeester onder vermelding van 
de bankrekening en tenaamstelling. Wat ook kan is een voorschot vragen op deze manier. 

 
Leuke activiteiten organiseren 
 
Er is een feestcommissie die enkele zaken regelt. De commissie bestaat momenteel uit: 
Wietske, Carla, Sandra.  
Daarnaast zijn er nog wat activiteiten die door anderen geregeld worden. 
 

1 Appelflappenbal: huren van de zaal, het orkest, de versiering 
van de zaal en zorgen dat er koffie/thee/frisdrank/wijn is. 
Mogelijk zijn daarbij nog enkele vrijwilligers extra 
ingeschakeld. 

Feestcommissie met 
hulp van vrijwilligers 

2 Herfst- en lente-instuif: versiering van de zaal en zorgen dat er 
koffie/thee/frisdrank/wijn is. 

Feestcommissie met 
hulp van vrijwilligers 

3 Thuis bewaren materiaal om de zaal te versieren. Wietske, Sandra 

4 Locatie regelen voor de pot-luck. Ad 
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Ledenbeheer 
 

1 Opvangen en wegwijs maken van nieuwe leden: dat doet het bestuur uiteraard 
ook en gelukkig doen ook veel leden daar aan mee. Dit geldt ook voor het 
welkom heten van niet-leden bij instuiven. 

Allen 

2 Af en toe 's wat lekkers aanschaffen en uitdelen (met sinterklaas of Pasen) (nu 
Ad) 

3 De presentielijst bijhouden. De presentielijst wordt aan het eind van het jaar bij 
de jaarstukken gevoegd ivm controle van de contributie. 

Corry 

4 Kaartjes sturen voor wel en wee. Corry 

5 Mailinglijst bijhouden. Carla 

 

 
Communicatie / PR 
 

1 Wijzigingen op de website www.opanka-baarn.nl doorvoeren. oud-lid Bert 
Lankreijer /Ad 

2 Berichten mbt bijzondere activiteiten op facebook plaatsen. (nu Ad) 

3 Berichten mbt bijzondere activiteiten in de krant(en) zetten. Lilian 

4 Berichten mbt bijzondere activiteiten sturen naar andere dansgroepen. Carla 

5 Uitnodigingen van andere dansgroepen op het prikbord hangen. Carla 

6 De 6-wekelijkse digitale nieuwsbrief opstellen en versturen. (nu Ad) 

7 Contacten met de provider onderhouden. oud-lid Bert 
Lankreijer 

8 Plakboeken bijhouden vacature 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-9- 



Representatie 

 
Er is een post op de begroting voor representatiekosten. Daarbinnen moet  het onderstaande 
passen. 
 

1 Een bloemetje verzorgen voor vervangende dansleiding of andere 
bijzondere situaties. 

Ad  

2 Koffie/thee verzorgen voor vervangende dansleiding Erie/Carla 

3 Ad-hoc presentje regelen voor Opanka-vrijwilligers. Erie/Carla 

4 Begin december twee kerstkransen brengen naar de Aloysiusschool 
met een kerstkaartje erbij met de hartelijke dank van Opanka  

Loes 

5 Voor het appelflappenbal een aardigheidje voor orkest en 
vrijwilligers. 

Feestcommissie 

 

 
Financiële zaken 
 
Behalve dat de penningmeester zijn ‘ding doet’, zijn er nog wat aanvullende taken, waarvan 
de eerste in elk geval door leden uitgevoerd moet worden: 
 

1 Elk jaar zijn er twee leden, die in de Algemene ledenvergadering 
worden benoemd tot lid van de kascommissie. De kascommissie 
controleert de boekhouding op rechtmatigheid en volledigheid en doet 
daarvan verslag aan de Algemene ledenvergadering.  
Hiertoe stuurt de penningmeester van te voren de jaarrekening en 
balans, alsmede een overzicht van alle boekingen toe aan de 
kascommissie. De kascommissie komt dan bij de penningmeester 
thuis om de ‘kas’ daadwerkelijk te controleren.  

Voor 2020: 
Anneke en 
Ine van G. 

2 Elk jaar even contact leggen met de donateurs om ze te vragen of ze 
nog een jaartje een donatie hebben voor Opanka. Een overzichtje van 
deze donateurs bijhouden. Donaties worden meestal overgemaakt op 
de bankrekening van Opanka.  

Ad 

3 Elk jaar even contact leggen met de sponsors om ze te vragen of ze 
nog een jaartje een bedrag  hebben voor Opanka. Een overzichtje van 
deze sponsors bijhouden. Het geld afdragen aan de penningmeester.  

Ad/Carla 

4 Innen van deelnemersgeld bij juni-cursus en bij het appelflappenbal. (nu Erie/Ad) 
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Redactie 
 
Twee maal per jaar wordt een bulletin verspreid in kleurendruk. Het bulletin bevat allerlei 
artikelen die gerelateerd zijn aan volksdans en -muziek. Tevens enkele officiële berichten 
van het bestuur en advertenties van de sponsors. 
 

1 Kopij inleveren bij redactie. Alle 
leden 

2 Officiële berichtgeving (notulen, tarieven e.d.) Bestuur 

3 Advertenties van sponsors inleveren. Carla/Ad 

4 Samenstellen / vormgeven bulletin. Sandra 

5 Laten kopiëren en verspreiden bulletin. Het wordt in kleur gedrukt bij 
Rainbow Colour Copy in Soest. 

Sandra 

 
 

 

Technische / overige zaken 
 

1 Zorg voor de geluidsapparatuur.  
Dit betekent  
Zorg dat de apparatuur het doet 
Het bestuur adviseren over vervanging/nieuwe aanschaf 
Installeren van de apparatuur 
Zorgen dat alle dansmuziek op een medium staat. 

Peter 

2 Beheren Opanka-kast in de bergruimte achter de kleedkamer. 
Zorgen dat alles netjes opgeruimd is.  
In de kast is opgeborgen: 
- de landkaart 
- de luidsprekerbox met standaard 
- mappen met foto’s van vroeger 
- waterkokers en wat thee-benodigdheden 
- de map met alle inschrijfformulieren 
- een zak met riempjes en een met sjaaltjes (voor speciale  
  dansen) 

(nu Erie/Ad) 

3 Beheren van de sleutels van hek, hoofdingang en Opanka-kast, 
alsmede van de toegangscode bij de hoofdingang. 

Giel, Erie, Ad 

4 Zaal dansklaar maken: springkast voor Giel klaarzetten, 
prikbord en landkaart in de zaal ophangen.  

Ans 

5 Zaal opruimen na de les. Enkele dansers van 
het tweede blok 
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