
Huishoudelijk reglement  dansschool eMOTION Gent vzw 
 
Elk lid van onze club kent dit reglement. Merk je dat iemand het toch niet naleeft, spreek 

die persoon daar dan gerust vriendelijk op aan. Door in te schrijven ga je 

automatisch akkoord met dit reglement. 

 

Respect en teamsfeer zijn de sleutelbegrippen binnen onze dansschool.  

 

Wees op tijd! 

- kom op tijd uit respect voor de andere dansers, te laat toekomen kan storend zijn 

- ben je te vroeg en is er nog een vorige groep aanwezig, kleed je dan IN STILTE 

om in de kleedkamer, zodat je de groep voor je niet stoort.  

 

Gezond sporten 

 

- Draag sportkledij en aangepaste schoenen/blote voeten. Dansen op kousen is op 

eigen risico. 

- Breng zeker iets te drinken mee. Enkel water in een herbruikbare fles 

toegestaan tijdens de lessen. Je mag iets meebrengen om te eten, zolang het 

gezond en voedzaam is (geen snoep, chips,…), dit laat je achter in de kleedkamer 

en kan je na de les opeten. 

- Er worden dus geen plastieke flesjes meer aanvaard, je kan je eigen fles 

meebrengen of eentje aankopen van de dansschool (5eur). 

- Indien je je blesseert tijdens de les, laat altijd weten aan de aanwezige lesgever 

voor je naar huis gaat, de lesgever geeft van een formulier mee om door een 

dokter te laten invullen voor de verzekering. 

 

Ethisch verantwoord sporten 

 

- In onze dansschool is er aandacht voor elk lid: talent of niet. Daarom zorgen de 

lesgevers ervoor dat elk lid voldoende kansen krijgt. We verwachten dat de 

ouders ons hierin steunen. 

 

Houding ouders 

- De ouders kunnen mee naar de kleedkamer om de kinderen te helpen met 

omkleden, de ouders komen niet in de sportzaal. Na de les kan je jouw kind terug 

ophalen in de kleedkamer. Ouders worden niet toegelaten tot de lessen. Er wordt 

op regelmatige basis een open les dag gehouden zodat u de prestaties van 

zoon/dochter kan bewonderen. 

 

Foto’s 

- Indien u niet akkoord bent dat er foto’s van u en/of zoon/dochter genomen 

worden en gebruikt worden voor website, tijdschrift, folders gelieve dit te melden.  

 

 

Regels in verband met afwezigheid/opzegging van lidmaatschap  

- Indien de danser door omstandigheden niet kan komen naar een les, gelieve dit 

op voorhand te melden aan de lesgever 

- Lidgeld dient betaald te worden voor de tweede les  

- Lidgelden worden nooit terugbetaald; uitzondering: de dansschool kan eventueel 

beslissen om het lidgeld terug te betalen in geval van een ernstige blessure. 


