
Huishoudelijk reglement 2022-2023 
 

 

 

1) KLEDIJ 

danstechnische vaardigheden 

• balletkousen + balletpak – ev. gecombineerd met rokje/shortje + balletschoenen 

• haar: verzorgd bij elkaar 

jeugddans 

• sportieve danskledij – GEEN stadskledij + sport/jazzschoenen 

• haar: verzorgd bij elkaar 

 

 

 

2) JAARLIJKS OPTREDEN & EVENTS 

• PUUR ’t Rosco >>> zaterdag 20 mei 2023 

• SINTERKAASAVOND 2023 >>> zaterdag 25 november 

 

 

 

3) AANSPRAKELIJKHEID 

• Wacht tot vorige les afgelopen is alvorens danszaal te betreden en stoor de vorige les niet. 

  Ouders zijn niet toegelaten tijdens de dansles 

• Gelieve kledij te naam labelen.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen.    

  Alles wat achterblijft na de lessen, wordt afgegeven aan de zaalwachters van ’t Rosco. 

• Ruim je drinkflesjes op na de les en laat je spullen niet rondslingeren. 

• In de danszaal geen frisdrank of snoep - tenzij uitdrukkelijk toegestaan door docent 

• VZW Dance-Crush Events of lesgevers Dance-Crush kunnen bij afwijking van deze   

  afspraken niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele verliezen of ongevallen. 

 

 

  



4) LIDGELDEN 

• Leden dienen online in te schrijven en krijgen vervolgens een bevestigingsmail voor de  

   registratie.  Daarop volgt een nieuwe mailing binnen de 7 dagen waarop alle info rond de  

   betalingen van de lidgelden wordt meegedeeld. 

• Nieuwe dansers hebben recht op één proefles. Het lidgeld dient ten laatste betaald te  

  worden na de proefles, dus vóór de aanvang van je tweede les.  

  Wie ná 30 september betaalt, betaalt € 40 administratieve kosten. 

• Lidgelden worden per semester betaald 

• Verzekering is inbegrepen in het lidgeld bij de start van het schooljaar. 

• Lidgelden worden niet terugbetaald 

  Indien de afwezigheid veroorzaakt wordt door een medisch probleem, kan het lidgeld  

  verrekend worden bij het volgende semester:  

 

o afwezigheid langer dan 4 opeenvolgende weken  

  (zonder onderbreking van de schoolvakanties) 

o voorleggen doktersattest 

o 40 EUR annulatiekosten 

o terugbetaling is niet mogelijk 

 

 

 

5) INDELING GROEPEN  

• De docenten behouden het recht om de dansers te herverdelen in de leeftijdscategorieën  

   volgens niveau van de groep én van de dansers of volgens de bezetting van de groep. 

• Gezien we dit semester Nostalgie brengen op 4, 5 en 6 november blijft iedereen tot dan in  

  dezelfde groep zitten als vorig schooljaar.   

 

 

 

6) DANCE-COMPAGNIE  

• We zijn altijd heel blij dat er interesse is voor onze Dance-Compagnie.  Dat betekent dat  

   dansers meer willen gaan dansen en hun danstalent verder willen ontwikkelen. 

• Toegang tot Dance-Compagnie kan enkel wanneer Angélique Syroit hiervoor toestemming  

   geeft én je hierover zelf aanspreekt.  Wat niet wegneemt dat je ten alle tijden kan    

   aangeven dat je hiervoor interesse hebt.  Het aantal leden blijft beperkt bij Dance- 

   Compagnie omdat hier intenser gewerkt wordt op techniek en attitude.   

• Lid zijn van Dance-Compagnie betekent verplichte aanwezigheid op spektakels en jaarlijks  

   terugkerende optredens zoals PUUR en Ronse Opscène.  Daarnaast bestaat het  

   lessenpakket uit 3 onderdelen: moderne dans, danstechnische vaardigheden en het pakket  

   Dance-Compagnie (Kidz/Team). 

 



7) GDPR 

• Ik ben op de hoogte dat Dance-Crush Events VZW foto’s van mijn kind neemt tijdens de  

  lessen en activiteiten, wetende dat deze foto’s gepubliceerd worden op de website, social  

  media of gebruikt kunnen worden voor publicitaire doeleinden. Indien u dit niet wenst,  

  gelieve een schriftelijke verklaring te versturen naar sophie.deroo@gmail.com. 

• Wie meer wilt weten over de privacy verklaring, gelieve contact op te nemen met Sophie  

  De Roo. 

 

 

 

 

 

 

Juridische informatie 

Naam: vzw Dance-Crush Events 

Voorzitter: Angélique Syroit 

Adres: Rozenaaksesteenweg 2 – 9600 Ronse 

Tel.: 0472/66.57.48 

Email: bless.bodyandmind@gmail.com 

 

Onze dansschool is aangesloten bij Danspunt vzw.  

Onze dansschool ondertekende de Panathlon Verklaring  

van de Vlaamse Sportfederatie.  

Hierdoor gaan wij een verbintenis aan om heldere gedrags-regels 

vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de 

jeugdsport. 

 

mailto:sophie.deroo@gmail.com

