Huishoudelijk reglement DanceCrew(DC)3210
Leesvoer in verband met onze werking
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Het dansseizoen
eerste semester loopt van 1 september tot 31 december. Het dansseizoen
tweede semester loopt van 1 januari tot 31 mei. Gedurende het dansseizoen
wordt rekening gehouden met de academische kalender. Er worden in principe
geen danslessen gegeven op erkende feestdagen en tijdens schoolvakanties.
Leden, lesgeld, verzekering
Lid worden van DC3210
Men kan lid worden van de vzw DanceCrew(DC)3210 door aan te sluiten bij de
logistieke groep of de jongerenkring. Deze leden dienen geen lesgeld te betalen,
maar worden wel als vrijwilligers mee verzekerd. Dansers worden automatisch lid
mits inschrijving en betaling van het lesgeld.
Inschrijving
Iedereen kan inschrijven via het ledenbeheeraccount dat men terugvindt op de
website. Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met het huishoudelijk
reglement (zie website www.dc3210.be). Het is heel belangrijk alle gegevens
correct aan te vullen. Bij verhuis of wijziging van de persoonlijke gegevens, gaan
we ervan uit dat het lid de vereniging per mail op de hoogte stelt zodat alle
administratie kan aangepast worden. Dit om communicatie vlot te laten
verlopen.
Wanneer men wil inschrijven voor een dansles of work out gelden volgende
afspraken:
Bij de reguliere lessenreeks (1 semester): Tijdens het eerste semester van het
dansseizoen is de eerste les van elke danscursus vrijblijvend. Voor aanvang van
de tweede les wordt de inschrijving en betaling van de cursus in orde gemaakt.
Bij de modulaire lessenreeks (cursussen van bepaald aantal lessen): Tijdens het
eerste semester van het dansseizoen is de eerste les van elke danscursus
vrijblijvend, nadien betaalt men telkens voor de hele reeks.
Bij de lichaamsspecifieke lessen is er mogelijkheid tot aankoop van een 10beurtenkaart. Deze is telkens 1 schooljaar geldig. Aan het einde van dat
schooljaar kan men ook minder beurten aankopen.
Bij inschrijving van meerdere lessen van een lid voor de reguliere lessenreeks,
geldt 1e les volledig, 2e les -10%, 3e les -20%, 4e les -30%, 5e les -40%, de
volgende lessen gratis.

Bij inschrijving van meerdere gezinsleden voor de reguliere lessenreeks, geldt
voor ieder gezinslid 1e les volledig, 2e les -10%, 3e les -20%, 4e les -30%, 5e
les -40%, de volgende lessen gratis.
Beurtenkaarten kunnen gebruikt worden door meerdere personen, indien deze
persoon geen andere les volgt bij DC3210 dient er wel een verzekeringskost
bijkomend betaald te worden.
Op beurtenkaarten worden geen kortingen toegestaan en is geldig voor het
dansjaar van aankoop.
Gelden kunnen alleen gerecupereerd worden indien sportbeoefening niet meer
mogelijk is. Dit kan alleen na goedkeuring van het bestuur.
Let op! De inschrijving is pas definitief na bevestiging van het bestuur. Het is
immers mogelijk dat er voor bepaalde cursussen te veel of te weinig
inschrijvingen plaatsvinden. In dat geval wordt er altijd een oplossing gezocht of
kan het lid zijn inschrijving ongedaan maken.
In het geval dat een lid de lessen hindert of er redenen zijn om aan te nemen dat
de werking van het dansseizoen wordt verstoord, kan de samenwerking door het
bestuur beëindigd worden. We gaan ervan uit dat dit nooit gebeurt, maar
wanneer het toch moet ingeroepen worden, zal geen vergoeding of compensatie
gegeven worden.
Betaling van het lesgeld
Het lesgeld wordt betaald per betalingsapp of overschrijving voor de aanvang
van de 2e les. Desgevallend is aanvaarding van cashgeld of een gespreide
betaling mogelijk. Dit wordt voorgelegd aan de voorzitter en afgesproken met de
penningmeester.
Schade en ongevallen
In het lesgeld is de verzekering via Danspunt
(http://www.danspunt.be/bepalingen) of Danssport Vlaanderen voorzien.
In geval van blessure dient dit gemeld te worden tijdens desbetreffende les aan
de lesgever. Deze laatste moet het bestuur zo snel mogelijk (binnen 24 uur) op
de hoogte brengen. Indien hieraan niet voldaan is, kan geen aanspraak gemaakt
worden op de verzekering. De in te vullen formulieren voor de verzekering
worden door de dansleraar meegegeven.
Het bestuur, de leden, de lesgevers en de toetredende leden zijn niet
aansprakelijk voor enige vorm van schade aan of diefstal van eigendommen,
voor, tijdens of na de activiteiten. Gelieve op de kledij en eventuele andere
persoonlijke bezittingen duidelijk uw naam aan te brengen zodat vergeten
materiaal kan worden terugbezorgd.

De DanceCrew(DC)3210 heeft het recht schade aan het gebouw en/of
materialen, veroorzaakt door de deelnemer, te verhalen bij de betrokkene.
Verloop van de lessen
Voor elk van de door de vereniging georganiseerde dansgroepen wordt door het
bestuur een docent benoemd. Hij/zij is verantwoordelijk voor een goede
organisatorische gang van zaken bij de groep. Hij/zij zorgt dat de zaal tijdig open
is en dat de apparatuur tijdig is opgesteld. Hij/zij heeft de ledenlijst van de
huidige groep en kan controleren wie aanwezig is. Bij problemen wordt het
bestuur onmiddellijk verwittigd. Controle van de leden aan de hand van een
ledenlijst kan ook gedaan worden door leden van het bestuur.
Indien de leerling de les niet kan bijwonen, wordt bij voorkeur voor aanvang van
de les, de lesgever verwittigd.
Tijdens de lessen en activiteiten kunnen leden gefilmd of gefotografeerd worden.
Dit wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden. Als lid stemt u hier stilzwijgend
mee in tenzij u uitdrukkelijk bezwaar indient bij het bestuur. Dat kan per mail
naar secretariaat@dc3210.be.
Alle choreografieën zijn eigendom van de leerkracht. Gelieve deze niet openbaar
te maken of door te geven aan derden tenzij met toestemming van de
leerkracht.
Voor de goede orde:
Worden leerlingen begeleid tot in de zaal teneinde zeker te zijn dat de les
doorgaat.
Komen leerlingen 5 à 10 min. voor de aanvang van de les aanwezig en wachten
in stilte zonder de voorgaande les te storen. Laatkomers voegen zich subtiel
achteraan bij de groep.
Leerlingen die worden gebracht, worden door de chauffeurs afgehaald in het
gebouw. Leerlingen tussen 2,5 jaar en 9 jaar moeten in het leslokaal wachten.
De anderen mogen eventueel in de inkomhal wachten. De leerlingen gaan om
veiligheidsredenen slechts buiten als de chauffeurs aanwezig zijn. Er is vanuit de
vereniging geen opvang voorzien voor of na de lessen.
Leerlingen die te voet of met de fiets komen, stellen de leerkracht hiervan op de
hoogte.
Het lokaal is enkel toegankelijk voor de leerlingen van de te volgen les.
Men draagt aangepast schoeisel: in de sportzaal kan men dansen op kousen of
schoenen met witte zolen. In andere zalen dragen we aangepast schoeisel.

Het is verboden tijdens de les de GSM te gebruiken. Snoepgoed (zoals bvb.
kauwgom, …), eten en drinken (behalve water) zijn niet toegelaten tenzij mits
voorlegging van een medisch attest.
De danszaal dient proper gehouden te worden. Afval wordt gedeponeerd in de
daartoe voorziene afvalbakken.
Om veiligheidsredenen is in en rond het sportgebouw voorzichtigheid geboden.
Bij klachten en/of conflicten kan je terecht bij de lesgever of bestuurslid:
Nathalie De Vos secretariaat@dc3210.be.
Optredens
Er wordt jaarlijks gestreefd naar een toonmoment van datgene wat men tijdens
het schooljaar heeft geleerd. De datum wordt kenbaar gemaakt aan het begin
van het schooljaar. Deze wordt slechts gewijzigd onder uitzonderlijke
omstandigheden.
We gaan ervan uit dat elk lid dat ingeschreven is vanaf het kerstverlof deelneemt
aan het optreden/toonmoment. Indien deelname niet mogelijk is, willen we dat
graag tijdig horen zodat de leerkracht hiermee kan rekening houden in zijn/haar
choreografieën.
De repetities zijn zeer belangrijk voor het slagen van een optreden.
Aanwezigheid van de leden zijn dan zeker verreist.
Kledij
Er wordt gevraagd kledij te dragen aangepast aan de activiteit. Sportkledij en
sportschoenen. De dansvloer niet betreden met natte schoenen. Hinderlijke
juwelen (zoals grote oorbellen, …) zijn niet toegelaten. DanceCrew (DC) 3210
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kwetsuren ten gevolge daarvan.
Enkel in opdracht van de lesgever kan hiervan afgeweken worden.
Ons motto:
Lid zijn van DanceCrew(DC)3210 is lid zijn van een groep. Lesgevers en
leerlingen hebben respect voor elkaar. Iedereen heeft respect voor het
aanwezige materiaal en de zaal, alsook voor de kledij die hen voor een optreden
aangeboden wordt.
Slot
Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden aan de beslissing van
het bestuur overgelaten. Dit huisreglement is opgemaakt en goedgekeurd door
het bestuur van DanceCrew(DC)3210 op 2 mei 2018.

