
 
 

 

Clubreglement 
 
 
 
 
 
 

 
Algemeen 

 

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 bij je leraar of bestuur! 

 

Beslissingen van de lesgevers moeten worden gerespecteerd. 

Beleefdheid en respect is 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 

auteursrechterlijk 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”. 



 
Kledij 

 

Als je komt dansen, dans je met nette sportschoenen! Ook sportieve kledij 

is verplicht!!! Dus zeker geen ongemakkelijke (jeans)broeken, … 

 
Sinds dit jaar worden de alombekende “All-Stars” verbannen uit de lessen 

door verscheidene blessures. Deze worden niet meer als vaste 

dansschoenen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk gevraagd door de lesgever voor 

een optreden. 

 
Let op: dansen op kousen is niet verzekerbaar! 

 
 

Je kan steeds bij ons schoenen (voor alle soorten dans) en kledij 

aankopen. Ineke kan je daar meer info over geven. 

 

Danslessen 

 

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

kleedkamer 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! 

 

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! 



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 1 seizoen 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 of niet aangepast schoeisel is niet verzekerd! Wanneer je 

tijdens de les gekwetst bent / raakt, meldt dit dan onmiddellijk aan de docent en 

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.) 

 

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 20 euro aangerekend alsook de prijs van de gevolgde 

lessen (4 € / les). 

 

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. 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! 

 

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. Zij zal met 

jullie de mogelijkheden bekijken. 

 

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 

inschrijvingsgeld terug gestort (- de gemaakte kost van de verzekering) 

 
Zaal 

 

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

korte pauze even te drinken. Gelieve geen koeken, snoep, kauwgum of 

andere dranken 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! 

 

De kleutertjes worden door hun lera(a)r(es) tot hun ouders gebracht in de 

cafetaria. 



 
Cafetaria 

 

Onze cafetaria is enkel opengesteld voor onze leden en hun 

gevolg. Alle faciliteiten zoals toiletten, kinderhoek, baby-

verzorgingstafel, magazines en WiFi zijn ook gratis ter beschikking. 
 
 
 
 
 
 

 

Ieder ingeschreven lid verklaart zich akkoord met het reglement.  
Bij niet naleving kunnen er maatregelen genomen worden. 


