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2.  De school 

2.1 . Algemene informatie 

Wij bieden kleuterdans, kinderdans, moderne dans voor jongeren en 

volwassenen, multimove en klassiek ballet aan. Kleuterdans voor kinderen 
vanaf 1e kleuterklas. Klassiek ballet vanaf 8 jaar. 

  
Dansles bij dansschool eMOTION is net wat 

je zoekt als je van dansen houdt! 
 

Wij zijn een vzw en aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie 
(www.dansliga.be). Al onze leden zijn verzekerd voor lichamelijke 

ongevallen en BA via dansliga. Wij zijn door Stad Gent erkend met 

basiskwaliteit. 
 

 
Alle informatie is ook terug te vinden op onze website: 

www.dansschoolemotion.be 

2.2  Raad van bestuur 

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Hieronder een overzicht van onze raad 
van bestuur. 

 
Voorzitter 

Evelien Van de Perre 
 

Secretaris 
Jolien D’Haeseleer 

 

Penningmeester 
Lies Mergan 

 
Lesgevers 

Evelien Van de Perre 
Jolien D’Haeseleer 

Céline Dotselaere 
 

Jeugsportverantwoordelijke 
Jolien D’Haeseleer 

  

mailto:info@dansschoolemotion.be
http://www.dansschoolemotion.be/
http://www.dansliga.be/
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3. Nieuw lid?! 

3.1  Algemene informatie voor nieuwe leden 

 

Hoe word ik lid? 
Je kan steeds een proefles komen volgen indien de les nog niet volzet is, 

dit kost 5 euro  indien je jonger dan 18 bent en 10 euro indien je ouder 
dan 18 bent . Het is echter mogelijk dat de les reeds voor de start van het 

schooljaar volzet is. Tijdens de eerste les van het dansjaar is een proefles 
gratis, informeer hier zeker naar! 

 
Indien je besluit om je lid te maken vul je het inschrijvingsformulier in (te 

verkrijgen via de website of de lesgevers) en betaal je het lidgeld. 

Betalen kan per semester of voor een volledig schooljaar en via 
overschrijving of cash. 

Van zodra je inschrijvingsgeld betaald is en je fiche correct ingevuld 
terugbezorgd is, ontvang je jouw lidkaart. 

 
Overzicht lidgeld: 

 

Enkele lessen 1e semester 
(14 weken) 

2e semester 
(20 weken) 

Volledig 
jaar (34 

weken) 

Kleuterdans 
(45min/week) 

55 euro 75 euro 120 euro 

Multimove / Kids 
/Ballet/Moderne dans 1 

(1u) 

65 euro 85 euro 140 euro 

Moderne dans 2 (1u30) 100 euro 130 euro 210 euro 

Dansteam*   60 euro 

* Enkel op uitnodiging/na auditie 
Per semester: 4.5 eur/uur; volledig jaar: 3.5eur/uur 

  

Combinatie van 
lessen 

1e semester 
(14 weken) 

2e semester 
(20 weken) 

Volledig jaar 
(34 weken) 

Kleuterdans + 
Multimove 

(45min+1u) 

95 euro 135 euro 210 euro 

Kids + ballet of 
Multimove 

100 euro 145 euro 225 euro 

Per semester: 3.5 eur/uur; volledig jaar: 3 eur/uur 

mailto:info@dansschoolemotion.be
http://www.dansschoolemotion.be/
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Moet ik iets aankopen om te kunnen deelnemen aan de lessen? 

Gewone sportkledij en degelijke sportschoenen zijn voldoende om deel te 
nemen aan te lessen.  

Enkel voor de balletlessen is het verplicht een balletpakje van de 
dansschool aan te kopen en balletschoentjes te dragen. 

 
 

Wat moet in mijn sporttas? 

Zorg altijd voor een de gepaste sportuitrusting. Zorg ook altijd voor een 
flesje drank. Enkel water en sportdrank zijn toegestaan tijdens de lessen. 

Je mag iets meebrengen om te eten, zolang het gezond en voedzaam is 
(geen snoep, chips,…). Je drank mag mee in de sportzaal, iets om te eten 

blijft achter in de kleedkamer en kan je na de les opeten. 
Ook een belangrijk deel van je sporttas is je dansboekje (t.e.m. 12 

jaar). Dit boekje krijg je tijdens de eerste les, en bevat alle informatie en 
communicatie tussen dansers, ouders en lesgevers. 

 
Kledij 

Gewone sportkledij en degelijke sportschoenen zijn voldoende om deel te 
nemen aan te lessen. Dansen op kousen is op eigen risico. Enkel voor de 

balletlessen is het verplicht een balletpakje van de dansschool aan te 
kopen, en balletschoentjes te dragen. 

 

 
 

 

Kom jij in aanmerking voor een korting? 

 
Gezinskorting: Indien er meerdere gezinsleden (zelfde adres) 
aangesloten zijn krijgen deze gezinsleden een korting van 

€10/semester of 25 euro/jaar vanaf het tweede gezinslid. 
 

Ziekenfonds: Bepaalde ziekenfondsen (CM, onafhankelijke, ...) betalen 
elk jaar een deel van het lidgeld terug. Wij vullen deze documenten 
graag samen in zodat je deze kan indienen bij jouw ziekenfonds. 

 
OCMW: In vele gevallen kunnen OCMW klanten een beroep doen op 

een sportcheque. Wij vullen deze documenten graag samen in zodat je 
deze kan indienen bij jouw OCMW 
  

mailto:info@dansschoolemotion.be
http://www.dansschoolemotion.be/
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3.2 Wat krijg je als lid van onze club? 

- Als lid ben je verzekerd voor 
 - Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteit 

 - Lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteit en tijdens de     
reisweg heen en terug. 

- Afhankelijk van jouw keuze dans je één, twee of drie keer per week 
onder begeleiding van lesgevers in de gepaste sportinfrastructuur  

- Je bent via onze club aangesloten bij “Dansliga vzw”. Dankzij die 
aansluiting ontvang je 4 keer per jaar gratis het danstijdschrift 

'Swing' (+18 jaar) of 'Just4You' (-18 jaar) 
- Je ontvangt een lidkaart van Dansliga vzw met heel wat voordelen 

(kijk hiervoor op www.dansliga.be)  

- Je kan deelnemen aan extra activiteiten zoals ons kerstfeestje, 
carnavalfeestje, optreden, vriendjesdag,… 

- Twee keer per jaar ontvang je kortingsbonnen van Brantano 
 

3.3 Wat vragen we van jou? 

De club draait enkel op basis van hardwerkende vrijwilligers en daarom is 

het essentieel dat iedereen ook een steentje bijdraagt. 
Het aanbieden van de danslessen en andere activiteiten vergt van de club 

zowel financiële als menselijke investeringen. Daarom vragen we volgende 
zaken van onze leden: 

- Betalen lidgeld 
- Naleven huishoudelijk reglement (zie verder) 

- Respect voor de vrijwilligers en de andere dansers 
 

 

 
 

3.4 Vragen? 

Ben je een nieuw lid, dan heb je zeker heel wat vragen. Hierboven gaven 
we al heel wat basisinformatie. Heb je nog vragen? Aarzel niet om contact 

op te nemen met één van de lesgevers. Je kan ons bereiken via een 
mailtje naar info@dansschoolemotion.be of via telefoon op 0472/860221. 

 

Engagement leden en ouders 
Wie wil helpen is zeker welkom!! Vul dan het strookje achteraan deze brochure in 

en geef het aan Evelien of mail naar info@dansschoolemotion.be 
 

mailto:info@dansschoolemotion.be
http://www.dansschoolemotion.be/
mailto:info@dansschoolemotion.be
mailto:info@dansschoolemotion.be
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4. Danslessen 

4.1 Uurrooster  

 
Het uurrooster kan je vinden op de website of via 

info@dansschoolemotion.be 
Voor het schooljaar 2014-2015 is het uurrooster als volgt: 

A= gevorderd (min. 1 jaar danservaring) 
B= geen danservaring 

 
Dinsdag 

17u30-18u30: Kids 1A (6-8 jaar, 1e/2e leerjaar) 
18u30-19u30: Kids 2 (8-10 jaar, 3e/4e leerjaar) 

19u30-21u: Moderne dans 2A (16+, gevorderden) 
 

Woensdag 
13u30-14u30: Multimove 2 (6-8 jaar) 

14u30-15u30: Multimove 1 (3-5 jaar) 

15u30-16u15: Kleuterdans 1B (3-4 jaar, 1e /2e kleuters) 
 

Donderdag 
16u30-17u30: ballet 8-12 jaar (3e-6e leerjaar) 

17u30-18u30: Kids 3 (10-12 jaar, 5e/6e leerjaar) 
18u30-19u30: Dansteam (op uitnodiging, vanaf 8 jaar) 

19u30-20u30: Moderne dans 1 (12-15 jaar) 
20u30-22u: Moderne dans 2B (16+, beginners) 

 
Zaterdag 

9u-9u45: Kleuterdans 1A (3 jaar, 1e kleuters) 
9u45-10u30: Kleuterdans 2 (4 jaar, 2e kleuters) 

10u30-11u30: Kids 1B (5-6 jaar, 3e kleuters/1e leerjaar B) 
  

 

Kijk voor de laatste wijzigingen steeds in je dansboekje of op 
www.dansschoolemotion.be 

Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties. 
 

 

Neem zeker ook geregeld een kijkje op onze website. Daar vind je alle 
info en nieuwigheden. 

mailto:info@dansschoolemotion.be
http://www.dansschoolemotion.be/
mailto:info@dansschoolemotion.be
http://www.dansschoolemotion.be/
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4.2 Lesgevers 

Jolien D'Haeseleer 

Sinds haar 8 jaar volgt Jolien klassiek ballet en 

hedendaagse dans,  danste ze in verschillende 
producties en shows (o.a. danscompagnie Francine 

de Veylder en showteam MQB) en volgde 
verschillende danscursussen (o.a. in 

kunsthumaniora Lier). Ze behaalde haar diploma 
hoger klassiek en hedendaagse dans aan de 

academie voor podiumkunsten, zit in haar 
masterjaar pedagogische wetenschappen en heeft 

ook een opleiding buldo (algemene opleiding van 
latin en ballroom koppeldansen). 

Evelien Van de Perre 

Evelien danst al van jongsaf. De laatste jaren 
volgde ze vooral lessen klassiek en hedendaagse 

dans en danste ze mee in verschillende producties 
(danscompagnie Francine de Veylder). Evelien is 

verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 
dansschool en geeft kleuterdans aan de 

allerkleinsten. 

 

Céline Dotselaere 

Céline begon met dansen op haar 5 jaar met 
kleuterballet voor enkele jaren. Toen ze 9 jaar was 

kwamen de danskriebels terug en pikte ze het dansen 
terug op in een lokale dansschool. Nadien begon ze met 

dansen bij Studio Chantal Tyncke alias The Big Fat 
Ballerina’s. Bij het zoeken naar een nieuwe plek om haar 

al dansend uit te leven vond ze Dansschool eMOTION 
waar ze danst bij de groep Moderne dans 2. Naast 

dansen zit Céline al 9 jaar in de scouts. Ze kijkt er naar 
uit creatief te kunnen werken met de kleinsten van de 

dansschool. 

 

mailto:info@dansschoolemotion.be
http://www.dansschoolemotion.be/
http://dansschoolemotion.be/kinderdans.html
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5. Huishoudelijk reglement 

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. Iedereen 

die deelneemt aan de lessen stemt in in het huishoudelijk 
regelement. 

 
Respect en teamsfeer zijn de sleutelbegrippen binnen onze dansschool.  

 
Wees op tijd! 

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

 

- 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. Omkleden kan in de kleedkamers. Je blijft in de kleedkamer 
tot de leerkracht je komt halen. 

 
Gezond sporten 

 
- Draag sportkledij en aangepaste schoenen. Dansen op kousen is op 

eigen risico. Voor de balletles is een balletpakje van de dansschool 
verplicht en draagt iedereen balletschoentjes. 

- Breng zeker iets te drinken mee. Enkel water en sportdrank zijn 
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. 

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

aanwezige lesgever voor je naar huis gaat. 
 

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. 

 

mailto:info@dansschoolemotion.be
http://www.dansschoolemotion.be/
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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 schriftelijk 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 in principe nooit terugbetaald; uitzondering: de 

dansschool kan eventueel beslissen om een deel van het lidgeld 

terug te betalen in geval van een ernstige blessure. 
 

 

6. Activiteitenkalender 

Naast het reguliere aanbod organiseren we ook extra activiteiten: 
- Danskampen in de zomervakantie (via Dansliga vzw) 

- Halloweenfeestje, kerstfeestje, carnavalfeestje 
- Optreden (zowel in de dansschool als op evenementen) 

- Wafelverkoop 
- Dansweekend 

- Optredens tijdens evenementen en initiaties (Papegaaifeesten, 
Gentse feesten, Sportmobiel, sportmarkt). 

 
De leden worden tijdig op de hoogte gebracht van deze activiteiten; en 

voor meer informatie kan u ook altijd terecht op 

www.dansschoolemotion.be 

7. Veelgestelde vragen 

 
Wat te doen bij een blessure/ongeval? 

Breng zeker meteen de aanwezige lesgever op de hoogte. Wacht niet tot 
een volgende les. De verzekeringspapieren kunnen verkregen worden bij 

Evelien (info@dansschoolemotion.be) 
De dansschool kan eventueel beslissen om het lidgeld terug te betalen in 

geval van een ernstige blessure 
 

Mag ik vrienden meebrengen naar de les? 
Wij voorzien een opendeurdag/proefles/vriendjesdag waarop je vrienden 

gratis kan meenemen naar de lessen.  
 

mailto:info@dansschoolemotion.be
http://www.dansschoolemotion.be/
http://www.dansschoolemotion.be/
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Wat als ik niet naar een les kan komen? 
Breng je lesgever tijdig op de hoogte. 

 
Wat als ik later toekom of vroeger moet doorgaan? 

We verwachten van onze dansers dat ze steeds tijdig aanwezig zijn in de 
lessen, indien dit door omstandigheden niet zou lukken, gelieve dit altijd 

te bespreken met de lesgever. 
 

Andere vragen zeker welkom op info@dansschoolemotion.be of 
rechtstreeks aan de lesgever. 

 

 

8. Algemene contactgegevens 

Algemene contactpersoon: 
Evelien Van de Perre, 0472 860 221, 09 329 05 96 (bereikbaar op 

weekdagen vanaf 18u en in het weekend) 
info@dansschoolemotion.be 

 
 

9. Nuttige links 

 

www.dansliga.be  
Dansliga Sportfederatie vzw is de grootste organisatie voor dans in ons 

land. Dansliga is een door BLOSO erkende en gesubsidieerde recreatieve 
sportfederatie. Wanneer je lid wordt van onze club, ben je automatisch lid 

van Dansliga Sportfederatie vzw en behoor je tot de grote groep van 

29.000 leden. 
 

 

  

mailto:info@dansschoolemotion.be
http://www.dansschoolemotion.be/
mailto:info@dansschoolemotion.be
mailto:info@dansschoolemotion.be
http://www.dansliga.be/
http://www.bloso.be/
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10. Strookje voor helpende handen 

Ondanks het grote engagement van de lesgevers en bestuurders, hebben 
we ook de hulp van ouders en leden nodig om de dansschool draaiende te 

houden en de toffe sfeer te garanderen. Dat alles met slechts één doel 
voor ogen: toffe, goedkope en kwalitatieve sport- en nevenactiviteiten 

voor jouw kind organiseren. 
 

Maak je twee minuten tijd om dit strookje in te vullen en af te geven aan 
de lesgever(s) of aan Evelien? Je mag de antwoorden gerust ook mailen 

naar info@dansschoolemotion.be 
 

 

 
 

Is iets niet duidelijk of heb je vragen? Contacteer Evelien via 0472 860 
221 (bereikbaar op weekdagen vanaf 18u en in het weekend).  

 
 

Naam lid (en ouders indien lid <18): 
Telefoonnummer: 

E-mailadres: 
 

We vragen elk lid om op minstens één activiteit te helpen. 
Ben je bereid af en toe nog een extra handje te helpen binnen de 
werking van de dansschool? Ja/Nee 

 
Op welke basis ben je bereid dat te doen?  

Meermaals per week / wekelijks / maandelijks / enkele keren per jaar / 1 
keer per jaar 
 

Met welke zaken wil je ons helpen? Denk daarbij aan: wat doe ik graag, 
wat kan ik goed, wat heb ik al gedaan voor de dansschool, wat lijkt me 

leuk om te doen? 
Kruis gerust alles aan waarin je in geïnteresseerd bent. Dat betekent 
uiteraard niet dat we je ook zullen vragen om dat ook allemaal te doen. 

In samenspraak met jou kijken we dan welke taken je wel of niet op jou 
kan nemen. 

- sponsors zoeken 
- hulp bij opendeurdagen 
- hulp bij wafelverkoop 

- foto’s nemen 
- andere, namelijk: ………………………………………….. 

 

mailto:info@dansschoolemotion.be
http://www.dansschoolemotion.be/
mailto:info@dansschoolemotion.be

