
 

 

 

 

REGLEMENT 

Afspraken zijn belangrijk om alles vlot te laten verlopen en de goede sfeer te behouden. Als 

je na het lezen van dit reglement nog vragen hebt, twijfel dan niet om contact op te nemen.  

 

1. ALGEMEEN 

 De dansschool, genaamd Dansclub Dansa vzw, is opgericht op 19 Februari 2018 en 
is gevestigd te Hoogstraten.  

 Onze dansvereniging is een 'VZW' of een 'Vereniging zonder winstoogmerk'. 

 Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de 
meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de 
rechtbank van koophandel zijn neergelegd. 

 

2.  LEDEN 

 De dansschool bestaat uit: kinderen, jeugd en volwassenen. 

 Kinderen zijn die leden die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt. 

 Jeugd zijn die leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. 

 Volwassenen zijn leden van 18 jaar en ouder. 

 Je mag twee danslessen in de maand september gratis komen proberen. 

 Als je beslist om je nadien in te schrijven, verwijzen we je graag door  

naar onze website (www.dansa.be). Hierop kan je alle informatie terug vinden.  

 De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het lidgeld.  

Het lidgeld kan je storten op het rekeningnummer van DANSA: BE97 7350 4851 

5849 

 Leden hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun 

adres en eventuele stopzetting van hun lidmaatschap.   

 Naast de betaling van het lidgeld vragen we je ook een medische fiche met je 

gegevens in te vullen. De fiche wordt meegegeven tijdens de dansles en moet binnen 

de twee weken terugbezorgd worden.  

 Ideeën/voorstellen/klachten kunnen steeds gemeld worden per mail. Samen zoeken 

we naar een gepaste oplossing.  

 



 

3. DANSLESSEN 

 Zorg altijd voor gepaste danskledij waarin je je vrij en makkelijk kan bewegen.  

 Zorg ook voor een flesje drank voor tijdens de pauze.  

 Lange haren doe je best vast. 

 Elektronische toestellen worden achtergelaten in de kleedkamers of aan de 

kant gelegd bij de lesgever in kwestie. De dansschool is niet verantwoordelijk 

voor eventuele diefstallen tijdens de danslessen. Het is daarom een goed idee 

om kostbare dingen thuis te laten.  

 Verloren voorwerpen kan je steeds afgeven aan de lesgevers en bij hen ook 

terug verkrijgen. 

 

4. AANWEZIGHEID  

 Wij rekenen er op dat de leden regelmatig naar de danslessen komen. In de 

lessen wordt er iets opgebouwd en dus verwachten wij dat de leden bij 

voorkeur elke week de lessen kunnen bijwonen. Gelieve de lesgevers indien 

mogelijk op voorhand te verwittigen als u of uw kind niet aanwezig kan zijn op 

de volgende les.  

 Wij verwachten dat dansers 10 minuten voor de les aanwezig zijn en in stilte 

wachten en/of omkleden tot de voorgaande groep gedaan is.  

 We vragen de ouders om steeds mee te komen tot aan de danszaal en/of hun 

kinderen te komen halen aan de danszaal.  

 De dansers zijn enkel verzekerd tijdens de lessen. Eenmaal het kind de deur 

van de zaal verlaat valt dit niet meer onder de verzekering van DANSA. 

 

5. ANNULATIE  

 Leden die stoppen met het volgen van de lessen hebben geen recht op 

terugvordering van de betaalde lidgelden indien de lessenreeks begonnen is. 

Uitzondering in geval van langdurige ziekte kan er eventueel een deel 

terugbetaald worden (dit enkel als dit bij het begin van de ziekte gemeld wordt 

met een doktersbriefje). Het deel dat terugbetaald wordt, is afhankelijk van het 

aantal gemiste lesmaanden.  

 De annulatie moet per mail gebeuren. 

 DANSA behoudt zich het recht om lessen te verzetten. Wanneer de lesgever 

door omstandigheden de les dient te annuleren, worden die danslessen 

verplaatst naar een ander moment.  

 

6. LIDGELD  

Het lidgeld bedraagt €120 voor een dansjaar. Hierin mag je het onderstaande verwachten: 

 Elke week een kwaliteitsvolle dansles. 

 Als lid ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de 

danslessen.  



 Onze club organiseert jaarlijks een dansoptreden in mei/juni. Extra 

bijdrage voor danskostuums is mogelijk. 

 

7. HULP VAN OUDERS/LEDEN 

Ondanks het grote engagement van de lesgever(s) en bestuurders, hebben we ook de hulp 

van ouders en leden nodig om de club draaiende te houden en de toffe sfeer te garanderen. 

 PESTEN heeft geen plaats binnen DANSA.  

 Een helpende hand van leden, ouders en sympathisanten wordt 

steeds gewaardeerd tijdens de verschillende DANSA-activiteiten.  

 De afspraken in dit huishoudelijk reglement dienen nageleefd te 

worden. 

 

8. MEDIA 

DANSA behoudt het recht om foto’s/video’s van danslessen en/of dansactiviteiten te 

publiceren.  

 

9. CONTACT 

Je kan contact opnemen met de dansschool via de volgende wegen: 

Telefoon: 
0032 (0)468 43 04 79 (Amy Peeters) 

E-mail:  
vzwdansa@gmail.com 

Website:  
www.dansa.be 

Instagram: 
dansschooldansa 

Facebook: 
Dansschool DANSA 

 

 

10.  INFORMATIE BESTUUR 

Bestuur:  

Amy Peeters 

Tom Van Bavel 

Harry Peeters 

  

Zetel van DANSA:  

http://www.dansa.be/


Beulken 15 

2321 Meer 


