
REGLEMENT  

Het Reglement bevat enkele regels waaraan onze dansende leden zich moeten houden.  

Algemeen  

 Alle lessen worden georganiseerd door Het Sportateljee vzw onder artistieke leiding 

van Berens Jo. 

 Het Sportateljee is een dansclub en pesten hoort bij ons niet thuis.  

 Het Sportateljee is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan kledij, evenals 

andere persoonlijke bezittingen. Dit zowel tijdens de dansles als op mogelijke optredens.  

 Gelieve overal duidelijk uw naam aan te brengen zodat vergeten kledij kan worden 

terugbezorgd.  

Inschrijving  

 De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.  

 Het inschrijvingsgeld wordt betaald in 3 periodes:  

1ste trimester : september tot kerstvakantie 

2de trimester : januari tot paasvakantie 

3de trimester : april tot zomervakantie 

 Het betaalde inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald, met uitzondering bij overmacht 

door letsel en/of ziekte (staving met doktersattest). Dan worden de gemiste lessen 

overgebracht naar de volgende trimester.  

 De inschrijving wordt betaald via overschrijving op het rekeningnr.  

BE69 7330 3669 0278 met vermelding “NAAM VOORNAAM, groep”.  

 De verzekering kost €6 (onder 18 jaar) en €10 (ouder dan 18 jaar). Deze dekt burgerlijke 

aansprakelijkheid. Lichamelijk letsel dat wordt opgelopen tijdens de danslessen, en op de 

heen- en terugweg naar de dansschool en je woonplaats. 

 Tijdens de schoolvakanties en op wettelijke feestdagen is er géén dansles. Tijdens de 

vakanties van 2 weken wordt er vrijdag en zaterdag vóór de vakantie geen les gegeven. 

Iedereen ontvangt een overzicht van de dansdata per groep. 

 Informatie die bijdraagt tot een goede omgang tussen leerkracht en leerling graag bij 

inschrijving melden. Dit om minder prettige omstandigheden te voorkomen. Dingen zoals: 

ziektes, angsten, afwijkingen,… Zo kunnen wij als leerkracht optimaal reageren en 

handelen. 

 Indien het inschrijvingsgeld NIET betaald is binnen de gevraagde termijn, krijg je 

geen toegang tot de dansles. 

 De inschrijving betekent automatisch het akkoord met dit reglement.  

Zaal  

 De leerlingen hebben respect voor het aanwezige materiaal en de zaal.  

 We drinken in de cafetaria, geen eigen drank meebrengen. 

 Koekjes en snoep zijn niet toegelaten. Kauwgom is ten strengste verboden tijdens de 

danslessen.  

 



Veiligheid  

 De leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de lessen en op de kortste reisweg 

van en naar huis. De verzekering dient bij elk ongeval binnen de 24u ingelicht te worden. 

Dit gebeurt via het secretariaat van de dansschool.  

Danslessen  

 Het zijn de lesgevers die beslissen in welke groep een kind de danslessen volgt al 

naargelang leeftijd, prestaties, opgedane kennis en vorderingen.  

 De leerlingen zijn 5 à 10 min voor aanvang van de les aanwezig en wachten in stilte zonder 

de voorgaande les te storen.  

 Leerlingen mogen tijdens de les de danszaal verlaten indien zij de toelating vragen aan 

(en gekregen hebben van) de lesgever.! Bij kwetsuren die het dansen beletten, is het 

raadzaam toch de lessen passief bij te wonen. Bij repetities is dit verplicht.  

 Wanneer je tijdens de les gekwetst bent/raakt, meld dit dan onmiddellijk aan je 

lesgever. Dit is belangrijk voor de verzekering (zie ook onder artikel veiligheid).  

 Tijdens lessen mogen ouders of andere begeleiders de danszaal niet betreden. 

Afwijkingen kunnen uitzonderlijk toegestaan worden na overleg met de lesgever.  

 Na 30 min pauzeert de lesgever 5 minuten zodat de dansers in de cafetaria kunnen 

drinken. Kauwgom is ten strengste verboden.  

 Wij houden de kleedkamer en danszaal rein. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe 

voorziene afvalbakken.  

Optreden 

 1 keer per dansseizoen houden we een jaarlijkse voorstelling. Iedereen kan vrijblijvend 

deelnemen. Als je verhinderd bent, dan vragen we dit tijdig door te geven. 

 Het zijn de lesgevers die beslissen over het al dan niet deelnemen van een danser aan een 

optreden en dit aan de hand van de regelmaat van de gevolgde lessen en prestaties. • 

 Alle choreografieën zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden choreografieën 

of delen ervan, zonder toestemming van Het Sportateljee, openbaar te maken of door te 

geven aan derden, dit uit respect voor de vele uren voorbereiding.  

 Denk eraan dat wij bij optredens het visitekaartje vormen van Het Sportateljee. Zorg 

dan ook dat beleefdheid, inzet en de glimlach niet ontbreken.  

Gedrag  

 Dansers houden zich aan de regels door de club opgesteld.  

 Ook buiten de danszaal, in en rond de dansclub is goed gedrag gewenst.  

 Beslissingen van de lesgevers moeten worden gerespecteerd. Beleefdheid staat hoog in 

ons vaandel.  

 Roken is niet toegestaan. We dansen graag in een gezonde omgeving en lichaam. 

 Dansers die met de fiets komen, vragen we de fiets netjes te plaatsen in het fietsenrek. 

 We vragen de gsm even gerust te laten tijdens de danslessen. 

 Elke danser is op tijd in de dansles. 

 In de lessen dat dit gevraagd wordt: haren uit het gezicht ! 

 Bij vragen, kun je terecht bij de hoofdverantwoordelijke: Berens Jo. 



 Leden van Dansschool Het Sportateljee gaan ermee akkoord dat foto’s en video’s van 

activiteiten mogen gepubliceerd worden. 

 Leden van Het Sportateljee gaan met het bovenstaande reglement akkoord.  

 

Kledij  

 Tijdens de dansles draag je proper aangepast sportschoeisel = geen schoenen waarmee je 

buiten loopt. We vragen aan de dansers hun propere sportschoenen (kleur van de zolen 

speelt geen rol) in de kleedkamer aan te doen. 

 Wij vragen om tijdens de lessen in gemakkelijk zittende kledij te dansen. 

 Gelieve je te voorzien van warme kledij om blessures te voorkomen. 

 Losse haren worden vastgebonden zodat deze niet los in het gezicht vallen. Draag ook 

geen hinderlijke juwelen. 

 Sieraden, horloges en piercings zijn uit voorzorgs- en veiligheidsredenen ten strengste 

verboden 

Lesgevers 

 De lesgevers zijn 20 min voor aanvang aanwezig. 

 Er kan gevraagd worden om te helpen met inschrijvingen, drankverdeling of toezicht in de 

danszaal. 

 Indien je geen les kan geven, gelieve dit op voorhand te verwittigen en vervanging te 

zoeken. 

 Je wordt verwacht op enkele vergaderingen : start dansseizoen, dansfeest, danskamp, … 

 Op het einde van de zomervakantie laat iedereen z’n nieuwe danschoreo en opwarming 

zien. 

 1 keer per jaar wordt er een optreden voorzien : we werken rond een thema, pas je 

muziekkeuze aan. Zoek zelf kleding en accessoires en bestel tijdig. 

 Alles wordt besproken met Jo Berens, eindverantwoordelijke. 


