Huisreglement Dansschool MkM vzw
Inschrijvingen :
De lidgelden worden tijdig betaald. Indien dit niet gebeurt kan de toegang tot de lessen geweigerd worden.
Proefles is alleen voor beginners die eens willen kennis maken met de club. Beslist men om door te gaan met
de cursus dan wordt deze les meegerekend.
Het lidgeld dient voor de 4de les volledig betaald te zijn , zo niet worden er administratiekosten aangerekend
€ 5 extra
Prijs voor 1 uur les :
Voor alle lesgroepen die 10 lessen nemen = € 65pers.
Wil men per keer betalen = € 8 pers. ( in noodgevallen )
Zumba = 10 beurtenkaart+ 1 les gratis + verzekering en lidkaart = € 75 Per keer = € 8
Privéles :
1 paar = € 35 /uur
2 paren = € 50 /uur
3 paren = € 75/uur
4 paren betalen groepsles, krijgen 8 lessen.
Vanaf 5 paren is het groepslesgeld
Lidkaart is voor iedereen verplicht :
-19jaar = € 5/pers. / + 18 jaar = € 9/pers.
Niet lesvolgende leden zoals ouders die de kinderen begeleiden, betreden de zaal op eigen risico.
Kortingen :
Sportformulier van uw ziekenfonds binnenbrengen, wij vullen dit netjes in. ( u krijgt € 15/pers. terug van
uw ziekenfonds)
Privacywet:
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen
geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen
van leerlingen.
De emailadressen worden alleen doorgegeven aan DSV vzw “dit is de overkoepelende bond waar wij als Dansschool bij aangesloten zijn en waar jullie lid van zijn. De emailadressen worden alleen gebruikt voor info over
dansen zoals bv. vakanties, slotshow, paasfeestje, wedstrijden enz… zo blijven jullie op de hoogte van wat er
in de danswereld gebeurd.

Ethiek:
Deze dagen wordt er veel meer gebruik gemaakt van sociale media. Maak hier geen misbruik van om andere
mensen moreel neer te halen. Iedereen is hier gevoelig voor, sommigen kunnen dit goed van zich afzetten,
anderen dragen deze last voor hun leven mee. Blijf lief voor elkaar de wereld is al hard genoeg.
Wij sturen als aanvulling bij het regelement de gedragscode die zo belangrijk is voor sporters. Er gebeurd
zoveel in de sportwereld wat niet te rechtvaardigen is. Lees dit zéér goed en heeft u hier vragen over of
wilt u iets melden dan kan dit altijd en héél discreet bij:
Voets Karoline --- karoline.voets@hotmail.com --- 0498/150181
Sofie Gielkens --- sofie_gielkens@hotmail.com --- 0477/181131

Oefenavonden + trainingen:
Voor koppels:
Seniorennamiddag inkom = € 2/pers. / Oefenavonden op zaterdag inkom = € 2/pers.
Huur zaal voor trainingen :
Per koppel = € 6
Per groep t.e.m. 5 pers. = € 6
Per groep meer dan 5 pers. = € 10
Elite groepen die deelnemen aan wedstrijden en optredens krijgen 2 x de zaal gratis, dit enkel na het
binnenbrengen van de nodige info.
Ook koppels die deelnemen aan wedstrijden krijgen de zaal 2x gratis ook enkel na het binnenbrengen van
deelname bewijs.
Lessen :
Een gemiste les wordt niet terugbetaald
Wil men aansluiten bij de elite groepen zoals Timeless, Dynamic, Passion Moves dan moet men ergens in een
andere lesgroep actief deelnemen.
Niemand komt op de vloer tijdens de les ,alleen de lesvolgende leden.
Er worden 3x10 lessen per dansseizoen gegeven, deze lopen ong. tot eind mei.
De dansschool is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen.
Indien je beroep wil doen op de verzekering voor “lichamelijke ongevallen “dan moet je dit onmiddellijk
melden niet een paar dagen daarna.
De leerkrachten zijn enkel verantwoordelijk voor de leerlingen tijdens de les.
De ouders + broertjes en zusjes mogen in de zaal blijven. Houd de kinderen langs de vloer rustig zodat zij de les
niet storen.
dranken :
geen eigen dranken toegelaten
zelfbediening, iemand van de vrijwilligers helpt u aan de toog
leeggoed wordt netjes teruggebracht naar de toog

Vrijwilligers:
Onze werkgroep bestaat uit ong. een 15 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de dansschool. Zij verrichtten allerlei karweitjes zoals de toog bedienen , zaal proper houden, kleding naaien, decors knutselen, verven , pr. enz... als ook de hele dag op bv. een wedstrijd , de slotshow enz… actief meehelpen. Toon respect voor
deze mensen want zij zijn onmisbaar.
Onderhoud van de 2 zalen :
A.U.B. geen schoenen tegen de muren.
Laat de toiletten netjes achter voor de volgende.
Kleine kinderen niet alleen op de toiletten.
De toiletten zijn geen speelplaats.
Dansschoenen meebrengen in een zakje, er zijn te veel kinderen die eerst in de zand gaan spelen en dan op
de parketvloer komen dansen.
Wij hopen op begrip van jullie en nog veel dansplezier, het MKM team.
Marianne, Marcel, Karoline, Mariette, Martin, Rachel, Sofie, Loes, Sofieke, Boy,
Dries, Elena, Goele, Loïs

