Beste danser,
Het groeiend enthousiasme bij Dansclub Enjoy zorgt ervoor dat we onze waarden en afspraken
van tijd tot tijd moeten evalueren en bijsturen.
We hebben met de ons aangereikte tips en opmerkingen van de afgelopen seizoenen rekening
trachten te houden om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. We moeten
daarnaast ook rekening houden met o.a. de wetgeving inzake de privacy.
Met een groter wordende groep is het echter niet makkelijk om aan ieders wensen te voldoen en
is er nu eenmaal een beetje discipline vereist.
Het is onze betrachting om het familiegebeuren dat Enjoy vandaag is, in de toekomst te
behouden.
Iedereen moet zich comfortabel voelen en het plezier in dansen moet centraal staan.

Algemene afspraken:
Onze dansers zijn 5 minuten voor de les aanwezig. Een plasje vooraf zorgt ervoor dat de
lessen vlot verlopen en dat er tijdens de les minder oponthoud ontstaat.
We houden samen de toiletten proper uit respect voor het onderhoudspersoneel!
De danszaal mag door de dansers enkel betreden en verlaten worden met toestemming van
de leerkracht. Tijdens de lessen zijn geen ouders of verantwoordelijke(n) toegelaten tot de
zaal. De kinderen kunnen afgezet en opgewacht worden in de gang. De lesgever is buiten de
lesuren en buiten de danszaal niet verantwoordelijk voor de kinderen. Op tijd afhalen is dus
een must.
We hebben respect voor het materiaal, de dansleerkracht en voor elkaar.
Pesten is uit den boze!
Dansclub Enjoy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade en/of verlies van
waardevolle spullen. Het is dan ook aangeraden om deze thuis te laten. Bij het moedwillig
aanbrengen van schade aan de infrastructuur of aan het materiaal van Dansclub Enjoy, zal
deze zich burgerlijke partij stellen tov de veroorzaker voor de geleden schade.
Bij ziekte/ongeval van de lesgever of bij teveel afzeggingen kan de les geannuleerd worden.
Deze les zal op een andere datum ingehaald worden, indien mogelijk. Er wordt geen lidgeld
terugbetaald. Groepen met te weinig inschrijvingen kunnen geschrapt of ontbonden worden.
Het betaalde lidgeld wordt (ev deels) terugbetaald, afhankelijk van de periode in het seizoen
bij de ontbinding.
Gebruik van verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij ontdekking wordt het lid
geschorst voor het volledige dansseizoen. Lidgeld wordt niet terugbetaald. De ouders of
verantwoordelijke(n) worden ten allen tijde ingelicht.
Tijdens de vakanties zijn er geen danslessen. Er wordt eventueel voorzien in één of meerdere
danskampen, kleuterkampen of andere activiteiten. Zowel leden als niet-leden van Dansclub
Enjoy kunnen zich daarvoor inschrijven via de website.

Kledij:
Gemakkelijke, sportieve kledij met passend (dans)schoeisel is aangewezen. Kledij laat men niet
zomaar rondslingeren in de zaal. Dansers zorgen ervoor dat ze alles terug meenemen.
Kledij die gebruikt wordt bij evenementen (show e.d.) en die eigendom is van Dansclub Enjoy,
zal na het evenement binnen een redelijke termijn, in redelijke staat en gewassen
terugbezorgd worden. Voor moedwillig aangebrachte schade zal een forfait aangerekend
worden, afhankelijk van de kostprijs van de kledij.

Eten/drinken:
Eten is tijdens de les niet toegelaten; drinken wèl. Er zal door de dansleraar toestemming
gegeven worden en/of voorzien worden in de nodige drankpauze(s).
Kauwgom is ten strengste verboden om verstikking te voorkomen. Kauwgom wordt bij
aanvang van de les in de vuilbak gegooid en hoort niet thuis op de vloer. Lege flesjes,
drankkartons en verpakkingen worden eveneens in de voorziene vuilbak gegooid. De zaal blijft
op die manier netjes voor volgende groepen.

Ziekte/ongeval:
Bij afwezigheid bij de danslessen is het respectvol om dit vooraf te melden via e-mail of sms
aan de dansleerkracht.
Leden van Dansclub Enjoy zijn verzekerd (uitgezonderd body-workout en volwassendans). Bij
een ongeval tijdens een lesuur van Dansclub Enjoy, kan onze verzekering tussenkomen. De
aangifte dient dan wel te gebeuren tijdens of vlak na het ongeval en binnen de vierentwintig
uur. Een klein forfaitair bedrag zal mogelijks zelf dienen gedragen te worden (vrijstelling of
franchise). Het overige saldo past de verzekering van Dansclub Enjoy bij.
Leden die door ernstige ziekte of langdurige blessure moeten stoppen met dansen voor
onbepaalde duur, kunnen in overleg met Dansclub Enjoy een deel van het lidgeld terugkrijgen.
Een doktersattest is hierbij vereist. Bij andere vormen van afwezigheid zal geen enkele
terugbetaling kunnen gevraagd worden.

Optredens in groep of nevenactiviteiten/trainingen:
Onze leden zijn NIET verplicht om deel te nemen aan optredens in groep of nevenactiviteiten.
Let wel: een gegeven woord is een gegeven woord. Dit gaat o.a. gepaard met het aanwezig
zijn op repetities. Er zijn heel wat administrieve regelingen verbonden aan bepaalde
evenementen (bijkomende verzekering, kledij die door de club aangekocht wordt, choreo’s en
inplaatstelling op een podium, …). Bij het verzaken aan een toegezegde deelname kan een
administratieve kost aangerekend worden. Uitzondering: de afwezigheid is gerechtvaardigd
door ernstige ziekte of familiale omstandigheden.
Er kunnen bijkomende trainingen of algemene repetities voorzien worden bij deelname aan
evenementen (vb shows, optreden halloween, …). Ook hierbij vragen wij aan de ouders of

verantwoordelijke(n) om niet aanwezig te blijven. Dit belemmert kinderen in hun ‘dansvrijheid
en ongedwongenheid’ en voorkomt het vroegtijdig uitlekken van choreo’s en beeldmateriaal.

Choreografieën:
Aangeleerde choreografieën binnen Dansclub Enjoy worden niet openbaar gemaakt of gedeeld
op sociale media; tenzij met akkoord van de dansclub. Indien dit wel gebeurt, kunnen leden
geschorst worden; tijdelijk of voor onbepaalde duur. Lidgeld wordt in dit geval niet
terugbetaald.

Beeldmateriaal en toepassing wet op persoonlijke
levenssfeer (GDPR):
Dansclub Enjoy zal soms beeldmateriaal maken van haar activiteiten. Bij toetreding tot de
dansclub geef je automatisch de goedkeuring aan de dansclub dat gedurende het dansseizoen
beeldmateriaal mag gebruikt worden op de website en sociale media. Alle beeldmateriaal
wordt genomen in functie van ‘dans’.
Je neemt er als lid van Dansclub Enjoy kennis van dat beelden ongeoorloofd kunnen gedeeld
worden door derden. Hiervoor kan Dansclub Enjoy niet verantwoordelijk gesteld worden.
Dansclub Enjoy is evenmin verantwoordelijk voor schending van het portretrecht door
externen en bezoekers van de website. Daarom is het voor externen, dansers, ouders of
verantwoordelijk(n) niet toegelaten om beeldmateriaal te vergaren zonder toestemming van
Dansclub Enjoy.
Dansclub Enjoy vraagt bij iedere inschrijving aan zijn leden een aantal persoonlijke gegevens
(adres, e-mailadres, gsm-nr, …). Deze worden op geen enkele manier verspreid of
doorgegeven aan derden en worden enkel gebruikt voor doeleinden binnen de club vb
informatieverspreiding via mail, wijzigingen uurrooster danslessen, danskampen, ….

Laat U niet ontmoedigen door onze afspraken. Er verandert weinig en de meeste zaken zijn
vanzelfsprekend.
Het is vooral de bedoeling hiermee een aantal onduidelijkheden weg te nemen.
Veel plezier!
Joyce Gosse – Dansclub Enjoy

