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Huishoudelijke regelgeving bij DANSCLUB DANSjeFIT vzw 
 
Welkom 
Welkom bij DANSCLUB DANSjeFIT vzw!! Onze dansclub is aangesloten bij DANSSPORT VLAANDEREN 
vzw (www.danssportvlaanderen.be) 
Wij bieden U een aangename sfeer in een stijlvolle danszaal. 
Gemotiveerde dansleraars geven vakkundig dansles onder het motto “ook jij kan leren dansen”. 
Bij ons ben je aan het goede adres, gezonde en ontspannende beweging vind je in elke dansles. 
Zoals elk goed huishouden hebben wij ook enkele regeltjes. 

 
Aanwezigheden 
Van elke les worden aanwezigheidslijsten bijgehouden. Elk lid komt bij het binnenkomen tot aan de 
inschrijvingstafel, waar zijn aanwezigheid genoteerd wordt. Dit is nodig voor de verzekering. Kan je eens niet 
komen of ben je ziek, verwittig dan even. 
Kom op tijd naar de les. Liever iets vroeger dan te laat, dan stoor je ook je eigen les niet.  
 
Bijwonen van de lessen 
Wij hebben geen afzonderlijk cafetaria. Ouders en begeleiders kunnen en mogen tijdens de lessen voor onze 
kleuters en jeugd in de zaal blijven en een consumptie gebruiken. 
Toch willen wij met aandrang vragen dat niemand de les verstoort. Kinderen zijn vlug afgeleid en verstrooid.  
Praten tijdens de les kan alleen op fluistertoon. Broertjes en zusjes mogen wel meekomen, maar moeten tijdens de 
lessen ook stil en rustig zijn. 
Bij het binnenkomen is er meestal nog een les bezig. Zoek dan rustig een plaats en praat niet te luid zodat de les 
niet gestoord wordt.  
 
Privacyverklaring  
Elk lid wordt geacht bij zijn inschrijving de privacyverklaring die DANSCLUB DANSjeFIT onderschreef, laatst 
gewijzigd op 1 augustus 2018, volgens de normen van de Europese Wetgeving op de Privacy, na te lezen. Deze 
privacyverklaring zal altijd, ten behoeve van de leden, in de club aanwezig zijn en uithangen op het infobord. 
 
Omwille van privacy van onze leden is het niet toegelaten tijdens de lessen te filmen en/of foto’s te nemen. 
Enkel het bestuur en de docenten zijn hiertoe gemachtigd en zullen deze foto’s en filmfragmenten enkel gebruiken 
binnen de doelstellingen en de goede werking van de club. 
 
Buffet 
Wij hebben ons eigen buffet in de zaal, waar je tegen democratische prijzen een drankje kunt kopen. De opbrengst 
van het buffet moet ons toelaten onze vaste kosten te helpen betalen. 
Daarom kunnen en mogen er geen eigen dranken worden meegebracht naar de lessen. 
Wij werken uitsluitend met vrijwilligers die ettelijke uren van hun vrije tijd besteden om in de zaal te helpen. Maak 
het hen ook een beetje gemakkelijker. Hou de tafels rein en breng leeggoed zelf terug mee naar het buffet. Voor 
U een kleine moeite en onze vrijwilligers kunnen ’s avonds een half uurtje vroeger naar huis. 
Op de dansvloer zelf worden geen dranken genuttigd. 
 
Contact 
Met vragen en suggesties kan je terecht bij Agnes Van Huffelen, jeugdverantwoordelijke in het bestuur, of bij 
Roger Bruyninckx, voorzitter van DANSCLUB DANSjeFIT.  
 
Danslessen Bij het begin van elk trimester verschijnt er een leskalender. Deze kalender vind je op 
www.dansjefit.be. Hierop vind je de naam van je lesgever, de dagen en de uren van de lessen van jouw dansgroep 
en de kostprijs van het lidgeld voor dit trimester. 
 



 
Lidgeld 
Het lidgeld wordt per trimester betaald, in september en in januari. Prijzen vind je op de leskalenders. 
Tot 18 jaar betaal je 5 euro per les, boven de 18 jaar betaal je 6 euro per les.  
Vanaf het vierde lid van een gezin en/of je derde uur dansles per week, krijg je 25% vermindering van lidgeld. 
Bij het lidgeld van september is steeds de verzekering voor een gans dansjaar inbegrepen. 
Betalen kan op rekening  BE05 3630 7571 2075 van DANSCLUB DANSjeFIT. 
Elk lid wordt aangesloten bij DANSSPORT VLAANDEREN VZW en geniet hierdoor van de volgende 
voorwaarden: 

- met de lidkaart van Danssport Vlaanderen kan elk lid deelnemen aan alle evenementen georganiseerd door 
Danssport Vlaanderen; 

- elk lid krijgt een  tijdschrift van Danssport Vlaanderen : Just4you (digitaal) of Swing.  
- een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen op de dansvloer en op weg naar 

en van de danszaal. 
Betaalde lidgelden  zijn onder geen enkele voorwaarde terugvorderbaar. 
 
Dansvloer 
Wij hebben een mooie dansvloer in parket. Om deze vloer niet te beschadigen vragen wij dat alle dansers ander 
schoeisel  aandoen om te dansen: eender wat, als je dat maar voorbehoudt om te dansen. Een klein steentje in het 
schoeisel waarmee je buiten rondloopt kan vreselijke krassen maken op de dansvloer. 
We dansen niet op kousen, dit maakt de vloer veel te glad voor de volgende dansgroepen. 
Dansschoenen zijn een aanrader, echter niet verplicht.  
De dansvloer is geen speelplaats. Niet spelen of ravotten op de dansvloer, ook niet tijdens de korte pauze. 
Geen dranken of snoep op de dansvloer. 
 
Coronamaatregelen 
Onze dansclub volgt nauwgezet de richtlijnen die beschreven staan in de “Handleiding dansclubs heropstart na 
corona”, van Danssport Vlaanderen. Wij verwachten dat al onze leden zich daar ook aan houden. Onze club heeft 
alle mogelijke voorzorgen genomen om de danslessen risicovrij te laten verlopen. De veiligheid van de dansers en 
docenten staat voorop.  
 
Nieuwsbrief 
Op regelmatige tijdstippen ontvang je een nieuwsbrief met daarin belangrijke informatie over onze dansclub en de 
komende activiteiten. Kijk ook eens naar onze website www.dansjefit.be en die van Danssport Vlaanderen  
www.danssportvlaanderen.be. Ook op facebook kan je ons volgen: www.facebook.com/dansjefittienen. 
 
Oefenavond 
Elke zaterdag van 20u tot 23u45 is er oefenavond voor alle stijldansers en lijndansers  die een lidkaart hebben van 
DANSSPORT VLAANDEREN. 
Op deze oefenavonden wordt aan elke aanwezige een tombolabiljet aangeboden aan 2,00€. Bij het binnenkomen 
van de zaal neem je een tombolabiljet en leg je 2,00€ in de kas. Later op de avond worden de prijzen verloot. 
 
Parking  
Het midden van de parking voor de ingangsdeur moet vrij blijven evenals de links gelegen toegang naar de 
nooddeur, voor de eventuele hulpdiensten. 
Voor 19u niet parkeren op de privé parking FACQ naast de dansclub, wel langs de kant van de weg. 
 
Roken 
DANSCLUB DANSjeFIT is volledig rookvrij. Roken kan alleen buiten de zaal. 
 
TOP in de sport 
Wij onderschrijven het manifest Time-Out tegen pesten in de sport. Wij werken samen aan iets positiefs. Wij 
hebben een aanspreekpunt : bestuurslid Agnes. Wij hebben onze gedragscode samengevat in deze Huishoudelijke 
Regelgeving.  
Wij wensen jullie heel veel dansplezier. 
 
Het bestuur, de docenten en vrijwilligers 
 
DANSCLUB DANSjeFIT …    de dansclub met PIT !!! 


