
 

Danskamp @ DANSjeFIT     Februari 2019 
 
Beste danser en ouders,  

Deze zomer organiseert DANSCLUB DANSjeFIT 
voor het eerst een danskamp. Dit zal doorgaan van maandag 29 juli 2019 
tot en met vrijdag 2 augustus 2019 in de dansclub.  

Er zal uiteraard veel gedanst worden, maar er zullen ook andere toffe 
activiteiten gedaan worden. Wil je liever niet alleen komen, ook vriendjes 
en vriendinnetjes die niet op onze dansclub dansen, zijn zeker welkom! 
Dit danskamp wordt begeleid door de dansdocenten en afgevaardigden 
van het bestuur van de club. 

De activiteiten beginnen om 9u en zullen eindigen om 16u. We voorzien 
ook elke dag opvang van 8u tot 18u. 

Een hele week plezier in de dansclub kost 100 euro per persoon, 
verzekering BA en ongevallenverzekering en opvang inbegrepen.  

Drankjes, middageten en koekjes van thuis meebrengen. Het is ook 
mogelijk drankjes te kopen in de club.  

Vrijdagnamiddag is er een toonmoment voor de 
ouders, grootouders, broers of zusjes.  

Alle kinderen van 4 jaar tot en met 14 jaar zijn 
welkom.  

Inschrijvingsformulieren zijn in de dansclub te 
bekomen of kan je op de website downloaden : 
www.dansjefit.be 

Inschrijven kan vanaf nu tot volzet. 

Dansgroetjes,  

Juf Ines, juf Hannelore, juf Birthe, juf Nele, juf Kim, juf Indira en het 
bestuur. 



 

Inschrijvingsformulier  Danskamp@DANSjeFIT 

 
Naam :…………………………………  Voornaam ……………. 

Straat: ………………………………………  nr: ……. 

Postcode: ………..  Gemeente: ……………………. 

Geboren op: …………………………  danst in groep:…………………… 

                                                           is geen lid       (doorhalen wat niet past) 

Schrijft in voor het danskamp van 29 juli tot 2 augustus 2019. 

 zal aanwezig zijn van 9u tot 16u   (doorhalen wat niet past) 

 komt naar de opvang voor 9u / komt niet naar de opvang voor 9u 

 blijft in de opvang na 16u / blijft niet in de opvang na 16u 

 

De ouders: 

Naam: …………………………………….Voornaam:…………….. 

Straat:………………………………… nr :……… 

Postcode: ……………Gemeente:……………………………… 

TEL:.............................     GSM: ……………………… 

e-mail:................................... 

 

Handtekening 
ouders: 
  
  

Betaald op . . . . . . . . . . .   

Handtekening 


