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Clubreglement 
 

 

Bestaande uit algemene bepalingen betreffende de werking van de dansschool en een 

gedragscode voor de dansers. 

Bij het inschrijven van een danscursus, verklaart ieder lid kennis te hebben genomen van dit 

document én verklaart het lid en (bij minderjarige kinderen) de ouder(s) zich akkoord met zowel de 

algemene bepalingen (1) als de gedragscode voor de danser(s) (2). 

 

 

1. Algemene bepalingen 

Missie en Visie 

Dansen doen we in groep en samen kunnen we er een toffe tijd van maken! Pesten is 

dus uitgesloten in onze club! Heb je toch problemen, kom dit dan zeker melden! 

Contact: Ineke Legon – 0470/63.93.92 – ineke@de-dansstudio.be 

Beslissingen van de lesgevers worden gerespecteerd. Beleefdheid en respect in een 

must. 

Tijdens onze voorstellingen en optredens worden foto’s en opnames gemaakt van alle 

dansers. Deze kunnen steeds voor promotionele doeleinden gebruikt worden door “De 

Dansstudio V.Z.W.”. Als lid van “De Dansstudio V.Z.W.” stem je hier stilzwijgend mee in, 

conform de privacyverklaring die je kan vinden op de homepagina van onze website, tenzij 

je ons uitdrukkelijk en schriftelijk meedeelt dat je dit niet wenst. Alle genomen foto’s en 

opnamen zijn auteursrechtelijk beschermd. 

Bij evenementen georganiseerd voor en door “De Dansstudio V.Z.W.” wordt ieder lid 

geacht zich aan de clubregels te houden. 

Alle ideeën en initiatieven zijn welkom. Enkel goedgekeurde initiatieven dragen de 

verantwoordelijkheid van “De Dansstudio V.Z.W” 
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Kledij 

Als je komt dansen, dans je met nette en stevige sportschoenen (graag enkel voor 

binnen gebruik)! Ook sportieve kledij is verplicht! Dus zeker geen ongemakkelijke 

(jeans)broeken, … 

In de lessen waar er een uniform wordt verwacht, dient het clubuniform gedragen te 

worden – dit wordt aangekocht via de dansboetiek www.de-dansstudio.be/dansboetiek. 

Danslessen 

Iedereen wordt 10 minuten voor de les verwacht. Je wacht in de kleedkamer/cafetaria 

tot het jouw beurt is. Zo kunnen we snel beginnen en verliezen we geen tijd! De kleutertjes 

worden opgehaald in de cafetaria door hun lera(a)r(es). 

Wanneer het dansuurtje begonnen is, zijn ouders in de zaal niet meer toegelaten! 

Zowel voor de dansers (die zich dan beter kunnen concentreren en meer zichzelf durven 

geven) als voor de ouders (het verrassingseffect van de slotshow is dan zo veel groter) geeft 

dit een positief effect. Bij vragen of opmerkingen maken we natuurlijk met plezier even tijd 

voor of na de les! Hou er natuurlijk rekening mee dat we meestal nog een andere groep 

hebben om aan les te geven! 

Gelieve elke les aanwezig te zijn, dan kunnen we telkens verder bouwen en tot een 

mooi resultaat komen. Wij herhalen altijd kort, maar indien je een les mist zal je zelf moeten 

zorgen dat je de passen voldoende kent! Je krijgt telkens een kalender waar alle data 

opstaan wanneer je moet dansen. Bij wijzigingen zal je persoonlijk verwittigd worden! 

  



 

 
  

Versie 202208 
3 

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of schade van kledij! Ook andere 

persoonlijke bezittingen zijn jouw verantwoordelijkheid. Dit zowel tijdens de dansles als op 

mogelijke optredens, wedstrijden, …. Gelieve overal duidelijk je naam aan te brengen zodat 

vergeten kledij kan worden terugbezorgd. Mocht je toch iets verloren zijn, neem dan zeker 

eens een kijkje in onze doos met verloren voorwerpen! !(Deze zal even worden 

bijgehouden en gaat dan naar spullenhulp) 

De leerlingen zijn verzekerd vanaf dat ze het lidgeld betaald hebben tegen ongevallen 

tijdens de lessen en op de kortste weg van en naar huis. LET OP: dansen op kousen is niet 

verzekerd! Wanneer je tijdens de les gekwetst bent / raakt, meldt dit dan onmiddellijk aan 

het secretariaat. Dit is belangrijk voor de verzekering. De verzekeringsmaatschappij dient in 

ieder geval binnen de 24 uur ingelicht te worden. (Dit gebeurt via het secretariaat van De 

Dansstudio V.Z.W.) 

Indien je de les niet kan bijwonen, laat dit voor de les weten aan het secretariaat. 

Merken wij dat iemand regelmatig afwezig is, kunnen wij het jaarlijks optreden ontzeggen! 

Zeker de laatste repetities zijn heel belangrijk en onmisbaar! 

Inschrijving 

De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het betaalde inschrijvingsgeld 

wordt niet terugbetaald, met uitzondering bij overmacht door letsel en/of ziekte (staving 

met doktersattest). Er wordt evenwel een administratieve kost van 25 euro aangerekend. 

De inschrijving wordt betaald via overschrijving op het rekeningnummer BE64 3631 6371 

7852 met vermelding “NAAM VOORNAAM van het lid + GROEP”. Betaling in cash geld 

wordt enkel toegestaan voor beurtenkaarten maar bij voorkeur via overschrijving. De 

inschrijving is pas definitief van zodra wij de betaling ontvangen hebben. Indien de betaling 

aan het begin van de 3de les niet is uitgevoerd, is het niet meer mogelijk de lessen verder te 

volgen! 
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Elk lid dat beslist om vroegtijdig met de lessen te stoppen kan dit door dit te melden 

aan het secretariaat. Er volgt geen gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. Het lid zal dan 

ook geschrapt worden uit de ledenlijst. 

De leraars beslissen in welke groep je mag inschrijven! Wij hebben een goed zicht op 

wie in welke groep zich het beste zal kunnen ontplooien, amuseren, … 

Indien je toch naar een andere groep wil (omwille van vrienden, broers of zussen, de 

dag past niet, …) kan je dit altijd bespreken met Ineke. Een groep jonger is altijd mogelijk, 

ouder eventueel via de groepsindeling in het begin van het seizoen. 

Als er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een lesuur dan kan er beslist worden dit 

lesuur te annuleren en een alternatief voor te stellen. Leden zijn vrij om het alternatief te 

aanvaarden. Bij niet aanvaarding wordt het gestorte inschrijvingsgeld terug gestort. 

Zaal 

Het is mogelijk om flesjes water mee te nemen in de zaal om tijdens een korte pauze 

even te drinken. Gelieve geen koeken of snoep mee te brengen in de zaal! 

De zaal ligt er telkens netjes bij, gelieve het vuil mee te nemen naar huis of in de 

vuilbakken te gooien zodat als wij vertrekken de zaal er even netjes bijligt als in het begin! Dit 

is een blijk van respect naar de leraars maar ook naar de school toe! 

Jonge dansers worden door hun lera(a)r(es) tot hun ouders gebracht in de cafetaria. 
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2. Gedragscode Sporters 

Doelstelling van de gedragscode  

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie 

hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play. De 

sportorganisatie wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk 

gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter 

dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat 

gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in 

kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de 

sportorganisatie georganiseerd worden. 

De overkoepelende principes bij de sportbeoefening 

Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid 

van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.  

Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening 

te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve 

waarden in de jeugdsport worden nagestreefd. 

Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van 

tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele 

achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, 

politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.. 

Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, 

intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld 

zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje 

bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze 

gedragscode. 
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De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals 

prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. 

De gedragsregels 

Algemeen 

Van een sporter wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar 

sportieve voorbeeldfunctie, waarbij het er niet toe doet of de sporter al dan niet een vergoeding voor 

zijn sportprestaties ontvangt.  

In het bijzonder respecteert de sporter minstens de volgende gedragsregels: 

De sporter is medeverantwoordelijk voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, 

voor zichzelf en voor anderen. De sporter is open en alert voor waarschuwingssignalen op dat 

vlak, en aarzelt niet om signalen door te geven aan API – Ineke LEGON – 0470/63.93.92 of via 

e-mail api@de-dansstudio.be 

De sporter kent de reglementen, handelt naar de regels en de richtlijnen, en houdt zich aan 

de veiligheidsvoorschriften.  

De sporter die een relatie heeft met een sportbegeleider, informeert onmiddellijk het bestuur 

van de sportorganisatie hierover. 

De sporter is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen 

waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, 

onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse 

contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, 

internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal. 
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De sporter respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen 

discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er 

wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, 

geslacht, seksuele oriëntatie, culturele of etnische achtergrond, leeftijd, beperking of andere 

kenmerken.  

De sporter neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te 

doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt 

aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de sporter dit onmiddellijk aan het bestuur van 

de sportorganisatie. 

De sporter stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is 

en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de 

sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij betrokken is. 

De sporter drinkt geen alcohol en rookt niet in de nabije aanwezigheid van minderjarige 

sporters. 

Specifieke bepalingen omtrent fysiek, psychisch en seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke, psychische en seksuele integriteit van 

de sporter die ten allen tijde dient te worden gerespecteerd. 

  De sporter neemt niet deel aan fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen. 

De sporter zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van grensoverschrijdend 

gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld of getuige van is 

onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer.  



 

 
  

Versie 202208 
8 

De sporter zal enkel sporttechnische fysieke handelingen stellen die op dat moment 

geboden zijn. Lichamelijk contact zal enkel noodzakelijk en functioneel zijn voor de 

sportbeoefening.  

De sporter zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, 

vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage 

leveren.  

De sporter houdt rekening met wat een andere sporter als seksueel intimiderend 

ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich 

tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen). 

De sporter zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, 

ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel. 

De sporter mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een 

seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar). 

De sporter zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. 

grensoverschrijdend gedrag bij de API. De sporter mag anderen (zoals een sporter, begeleider of 

bestuurder) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake 

grensoverschrijdend gedrag. 
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De sporter zal zich ervan onthouden anderen te behandelen op een wijze die zijn/haar 

waardigheid aantast. De sporter zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en 

met respect omgaan met anderen in de ruimten waarin hij/zij zich bevindt, zoals de kleedkamer of 

de slaapkamer. Zo zal de sporter: 

a) zich niet onnodig en/of zonder toestemming van andere sporters bevinden in of 

naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door andere sporters worden gebruikt als privéruimtes, 

zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin hij/zij mag 

veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is. 

b) de sporter zal een andere sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet 

systematisch een één-op-één relatie realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn. 

c) de sporter zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel 

machtsmisbruik of intimidatie tegenover een andere sporter. Zo zal de sporter: 

d) geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van een andere 

sporter, met het kennelijke oogmerk deze sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te 

verleiden of over te halen, of die te dulden. 

e) geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 

(seksuele) tegenprestaties te vragen. 

De sporter zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne 

tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. fysiek, psychisch of seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij / zij zal 

gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie. 

THE END ѮѯѰѱ 


