
Informatie en afspraken 
 

 

Inleiding: 
 

Welkom bij DancePeople vzw.  In deze bundel vindt u wat meer informatie terug over onze dansschool, 
verzekering enz.  Ook zijn er enkele afspraken genoteerd zodat de lessen vlot kunnen verlopen. 
 

Wij geloven in een goede sfeer en doen ons best deze te behouden, daarom is communicatie zeer belangrijk.  
Indien u een probleem hebt staan we klaar om dit in vertrouwen met u te bespreken en op te lossen indien 
mogelijk. 

 

DancePeople vzw: 
  

Het bestuur: Sabine Bogaerts, Greta De Cuyper, Debbie Jacobs 

Leerkrachten:   Jessy Roggemans – peuter-, kleuterdans, kids 

   Karin Dierckx – jazz, tapdans, showdance en yogalates 

   Liesbeth De Preter – popdance, kids jazz, modern 

Danszaal: Feestzaal Het Klein Geluk, Heistsesteenweg 24 a, 2580 Beerzel 

  

 

Betaling lidgeld: 
 

De betaling van het lidgeld is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de lessen.  In het lidgeld is een 

club T-shirt en de verzekering inbegrepen.  Voor deze verzekering zijn wij aangesloten bij Danssport 

Vlaanderen.  Betalen kan via overschrijving op het rekeningnummer BE32 9731 4318 8202.  Vergeet niet 

de naam te vermelden en de dag en uur waarop jij of je zoon of dochter danst.   

Wist u dat u van uw mutualiteit 1 x per jaar een deel van uw lidgeld kan terugbetaald krijgen?  U kan de 

documenten hiervoor bij ons bekomen. 

Hoeveel het lidgeld bedraagt kan je terugvinden in onze prijslijst. 

 

 

 

Danssport Vlaanderen: 
 

Danssport Vlaanderen vzw is een door Bloso erkende en gesubsidieerde sportfederatie.  De voordelen van 

lidmaatschap bij Danssport Vlaanderen: 
 

- Gepersonaliseerde lidkaart met login.  

- Een degelijke sportverzekering.  U bent verzekerd voor: 

o Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten 

o Lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten en tijdens de reisweg heen en terug.  

Uitgebreide informatie hierover vindt u terug op de website van Danssport Vlaanderen. 

- U ontvangt 4 keer per jaar gratis het danstijdschrift ‘Swing’ of ‘Just4You’.  U kan zelf kiezen 

welk tijdschrift u ontvangt.  Standaard ontvangen + 18 jarigen ‘Swing’ en - 18 jarigen 

‘Just4You’. 

- Korting op voorstellingen/workshops/…: meer info vindt u ook terug op de website van 

Danssport Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 



Afspraken: 
 

- Betaling van het lidgeld dient te gebeuren bij inschrijving. 

- Betaalde lidgelden worden niet terugbetaald bij het stopzetten van de lessen. 

- Draag tijdens de les sportieve kledij, geen jeansbroek!   

- Er wordt gedanst op sokken, blote voeten of jazz schoenen.  Voor de lessen popdance breng je 

propere sneakers mee met licht gekleurde zolen!  

- Ga voor het dansen naar toilet, zodat dit niet tijdens de les hoeft te gebeuren. 

- Geen kauwgom. 

- Breng geen waardevolle spullen mee, wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies ervan. 

- Voor de Yogalates breng je zelf een matje mee. 

- Tapdans gebeurt natuurlijk met speciaal schoeisel.  Voor de eerste lessen kan je dit wel lenen 

van de lerares, nadien zorg je voor je eigen schoeisel. 

- Wanneer je tijdens de les plots onwel wordt of een kwetsuur oploopt, dan meld je dit 

onmiddellijk aan de dansleerkracht of iemand van het bestuur. 

- Bij kwetsuren tijdens de les verwachten we binnen de 24 uur een doktersattest, zodat indien 

nodig de verzekering geregeld kan worden. 

- Je hebt respect voor onze leerkrachten, zij doen hun best om jullie zoveel mogelijk aan te leren. 

 

Wanneer u lid wordt geeft u ons ook toestemming om foto’s en ander beeldmateriaal te publiceren 

op sociale media.  Indien u hiermee niet akkoord gaat dient u dit schriftelijk mee te delen. 
 

Wij hopen dat iedereen zich hierin kan vinden en verwachten dat deze afspraken worden nageleefd. 

 

Op naar een fantastisch jaar vol dans! 

 

Het bestuur en dansleerkrachten 

 

Sabine, Greta, Debbie, Jessy, Karin, Liesbeth 

Bredestraat 173 – 2580 Beerzel 

Sabine: 0476/87 64 84  – Greta: 0484/77 64 71 – Debbie: 0496/05 45 12 

www.dancepeople.be - dancepeoplevzw@gmail.be - www.facebook.com/vzwDancePeople 

mailto:dancepeoplevzw@gmail.be
http://www.facebook.com/vzwDancePeople

