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vzw   d'ann'satelier  S.T.E.P.S. 
Huishoudelijk Reglement 

 

1. Algemeen 

• Dit huishoudelijk reglement is onverbrekelijk verbonden met de statuten van onze dansschool, 

zoals die op de rechtbank van koophandel werden gepubliceerd, maar blijft er – in voorkomend 

geval – ondergeschikt aan. 

• De rechten en plichten van de aangesloten leden worden in dit reglement verder bepaald en 

toegelicht. 

2. Lidmaatschap – Lidgeld 

• Aanmelden om lid te worden kan enkel via het aanmeldingsformulier op onze website.  

• De inschrijving zelf is pas definitief na betaling van het lidgeld en de bevestiging ervan door 

d’ann’satelier S.T.E.P.S. per email (Dat gebeurt meestal binnen de week !) 

• Het lidmaatschap loopt steeds over een volledig dansjaar en eindigt dus op 30 juni. 

Het omvat de kosten en de verzekering voor een heel dansjaar. 

• Het lidgeld bedraagt 135 euro voor een lopend dansjaar en is niet deelbaar of terugbetaalbaar. 

• Indien een danser niet in staat is om de lessen te volgen of om een andere reden lessen mist of 

tijdens het dansjaar de dansschool vrijwillig verlaat, kan geen aanspraak maken op terugbetaling 

van het lidgeld of een gedeelte ervan. 

• De regel - dat NIEUWE dansers of KLEUTERS eerst eens mogen proberen alvorens te betalen - kan 

dus niet meer gehandhaafd blijven. Mocht blijken dat de nieuwe instap toch niet lukt, dan wordt 

het reeds gestorte lidgeld NATUURLIJK terug betaald. 

• Let wel : eens goed opgestart, worden de lidgelden NIET meer teruggestort, tenzij om 

uitzonderlijke MEDISCHE redenen. 

• Er worden enkel nog kortingen aan late toetreders in de KLEUTERGROEPEN toegestaan.  

In de kleinste groep kan immers maar gestart worden na de leeftijd van DRIE jaar.  

Deze kleuters vanaf 3 jaar kunnen bovendien maar pas INSTAPPEN na elke schoolvakantie of 

verlofperiode en na aanmelding via het aanmeldingsformulier! 

• De inschrijvingen kunnen natuurlijk nog onderhevig zijn aan Covid19-richtlijnen of beperkt 

worden doordat een dansgroep reeds volgeboekt is. 

Voorbeeld: Stel dat het aantal van een dansgroep beperkt wordt tot 20 dansers, dan zullen 

natuurlijk de eerste 20 "aangemelde en hun lidgeld betaald-hebbende" dansers zeker zijn van 

hun plaats. De valutadatum op de bankoverschrijving zal het criterium zijn. 

Vanaf de 21ste BETAALDE danser wordt een WACHTLIJST aangelegd.  

3. Danslessen 

• Alle lessen hebben plaats in de lokalen op de eerste verdieping van het Gemeenschapscentrum 

De Zandloper te Wemmel, Kaasmarkt 75.  

Bij uitzonderlijke omstandigheden (bv. sluiting van De Zandloper of bij overheidsmaatregelen) kan 

al of niet tijdelijk een andere locatie gekozen worden. 

• In de loop van het dansjaar kan niet uitgesloten worden dat een lesgeefster tijdelijk of blijvend 

vervangen wordt. Deze vervanging kan geen aanleiding zijn om het lidgeld of een deel ervan terug 

te betalen. 
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• Het bestuur van de dansschool behoudt zich ook het recht voor om een dansles te annuleren 

indien er minder dan 25% van de dansers aanwezig zijn in de dansles. (bijvoorbeeld tijdens de 

examenperiodes)  

• DANSKLEDIJ nodig voor de lessen : losse, makkelijke kledij ( liefst met ons embleem-T-shirt)  

o Modern Jazz : er wordt op kousen of blote voeten gedanst 

o Urban, Ragga en Kinderdans, Kleuterdans : propere sport- of dansschoenen 

• Stiptheid: We verwachten dat de leden OP TIJD komen of gebracht worden naar de les maar ook 

op het voorziene einduur vertrekken of opgehaald worden.  

• De begeleider(s) van de danser(tjes) dienen de danszaal te verlaten tijdens de les zelf. 

• Regelmatig naar de danslessen komen, draagt bij tot het S.T.E.P.S.-gevoel.  

 

 

Immers S.T.E.P.S. betekent  

Swingen – Tesamen – En – Plezier – Sensatie 

 

 

 

 

 

 

• In voorbereiding tot een dansoptreden is regelmatige aanwezigheid onontbeerlijk. 

• Tijdens de korte pauze kan even een slokje water gedronken worden. Eten wordt niet toegestaan. 

4. Voorwerpen - Materiaal 

• Kledingstukken kunnen netjes opgehangen worden aan de kapstokken in de gang of de wachtzaal. 

• Vergeten of verloren gewaande voorwerpen en kledingstukken worden door de juf bewaard in de 

afgesloten opbergruimte. De volgende les kunnen ze weer opgevraagd worden. 

• Afval wordt in de voorziene vuilnisbakjes gedropt. 

• Waardevolle voorwerpen, zoals  gsm, iPhone, andere audio- of videoapparaten, worden thuis 

gelaten. De lesgeefster of het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies of 

diefstal van persoonlijke bezittingen. 

• Al het meubilair en materiaal in De Zandloper dient met alle respect behandeld worden. 

5. Veiligheid 

• Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen 

deelnemen aan de activiteiten. Onze dansschool engageert zich daarom tot het naleven van 

volgende punten: 

o Alle leden, lesgevers, bestuursleden en vrijwilligers worden maximaal beschermd door 

het afsluiten van de nodige verzekeringen. 

o Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen. 

6. Respect 

• Er wordt steeds gestreefd naar een dansschool zonder discriminatie, agressie, pesten en/of 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

• Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen. 

• Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven met respect van de dansers en 

de ouders/begeleiders voor elkaar en voor de lesgevers. 

• Deze attitude uit zich door een correcte en beleefde omgang. 
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7. Tucht - Sancties 

• Wanneer een toegetreden lid het huishoudelijk reglement geschonden heeft of zich ongepast 

gedragen heeft, kan het bestuur oordelen over het uitsluiten van dit toegetreden lid. 

8. Info – Communicatie 

• Onze website is het communicatiemiddel bij uitstek. Regelmatig bezoek is sterk aanbevolen. 

• De leden in de volwassengroep en de middelbare groepen kunnen ook inloggen in een 

Facebookgroep. 

• Nieuwsflashes worden ook via email naar alle leden ofwel groepsgericht verstuurd. 

• Vragen of berichtjes kunnen gericht worden aan juf Ann of de secretaris van de 

ledenadministratie. 

• Na de betaling van het lidgeld (= inschrijving) kan per afgifte of per emailbijlage een reeds 

benoemd attest "aanvraag tussenkomst lidmaatschap sportclub bestemd voor de mutualiteit" 

aangevraagd worden. Het document zal dan in een redelijke termijn ingevuld en terugbezorgd 

worden. 

9. Mediabeheer 

• Tijdens de lessen of andere dansactiviteiten (zoals optredens) kunnen foto's getrokken en/of 

video's opgenomen worden. Deze kunnen gepubliceerd worden op onze website of op onze 

Facebookgroepen.  

• Op de website bestaan links naar onze uitgebreide foto- en videogalerij. 

• In het kader van de GDPR-wetgeving heeft een lid het recht  - na voorafgaande schriftelijke 

kennisgeving - om geen toestemming tot opname en/of publicatie te geven.  

10.  Aansprakelijkheid 

• De dansschool en haar lesgevers en bestuursleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden 

voor:  

o verlies, beschadiging en/of diefstal van persoonlijke eigendommen van de leden tijdens 

de danslessen of aanverwante activiteiten; 

o persoonlijk letsel opgelopen tijdens de danslessen of aanverwante activiteiten; 

o voor voorvallen die gebeuren voor en na de uren van de dansles waarvoor ingeschreven 

werd. 

 

----------------------------------------------------------------------- 


