Huishoudelijke reglement leden Dansstudio Yae’da
Artikel 1: Algemene doelstellingen en visie Dansstudio Yae’da:
Yae’da is in de eerste plaats een dansschool voor iedereen waarbinnen een familiale
sfeer, een warm onthaal en het dansplezier primeert! Verder streven we naar
kwalitatieve dansopleiding voor al onze dansers. Dit vertaalt zich in drie belangrijke
pijlers:
- het aanleren van een correcte techniek en het stimuleren van dansplezier staat
centraal
- de lessen worden gegeven door gediplomeerde en/ of ervaren docenten of
docenten die opgevolgd worden.
- de ontwikkeling van onze dansers is voor ons zeer belangrijk! Dit proberen we
zowel binnen de lessen als binnen extra activiteiten te stimuleren.
Artikel 2: Inschrijvingen:
De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar De inschrijving en de hieraan
gekoppelde verzekering is ook pas geldig na het betalen van het lidgeld. De
inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit huishoudelijk reglement.
De inschrijvingstarieven worden jaarlijks bepaald en goedgekeurd door de Raad van
Bestuur. Deze worden steeds bij aanvang van de inschrijvingen gecommuniceerd .
Yae’da hanteert de volgende kortingsregeling:
* Voor een volledig dansjaar (september – juni) betaal je 150 euro voor 1uur/week.
Dit is voor de danslessen van 1u (behalve Zumba).
Volg je 2uur/week komt er 70 euro bij (= 220 euro).
Volg je 3uur/week komt er 60 euro bij (= 280 euro).
Volg je 4uur/week komt er 50 euro bij (= 330 euro).
Volg je 5uur/week komt er 40 euro bij (= 370 euro).
Volg je 6uur/week komt er 30 euro bij (= 400 euro).
Volg je 7uur/week komt er 20 euro bij (= 420 euro).
Volg je 8uur/week komt er 10 euro bij (= 430 euro).
Volg je 9uur/week komt er 10 euro bij (= 440 euro).
Voor een half dansjaar (januari – juni) betaal je 100 euro voor 1uur/week.
Dit is voor de danslessen van 1u (behalve Zumba).
Volg je 2uur/week komt er 70 euro bij (= 170 euro).
Volg je 3uur/week komt er 60 euro bij (= 230 euro).
Volg je 4uur/week komt er 50 euro bij (= 280 euro).
Volg je 5uur/week komt er 40 euro bij (= 320 euro).
Volg je 6uur/week komt er 30 euro bij (= 350 euro).
Volg je 7uur/week komt er 20 euro bij (= 370 euro).
Volg je 8uur/week komt er 10 euro bij (= 380 euro).
Volg je 9uur/week komt er 10 euro bij (= 390 euro).

* Voor de lessen van 45min (Peuterdans, Kleuterdans en Ballet) betaal je 135 euro
voor een volledig dansjaar (september – juni).
Volg je 2uur/week komt er 70 euro bij (= 205 euro).
Volg je 3uur/week komt er 60 euro bij (= 265 euro).
Volg je 4uur/week komt er 50 euro bij (= 315 euro).
Volg je 5uur/week komt er 40 euro bij (= 355 euro).
Voor een half dansjaar (januari – juni) betaal je 85 euro voor 1uur/week.
Dit is voor de danslessen van 45min.
Volg je 2uur/week komt er 70 euro bij (= 155 euro).
Volg je 3uur/week komt er 60 euro bij (= 215 euro).
Volg je 4uur/week komt er 50 euro bij (= 265 euro).
Volg je 5uur/week komt er 40 euro bij (= 305 euro).
* Voor Zumba betaal je 170 voor een volledig dansjaar (september – juni).
Volg je 2uur/week komt er 70 euro bij (= 240 euro).
Volg je 3uur/week komt er 60 euro bij (= 300euro).
Volg je 4uur/week komt er 50 euro bij (= 350 euro).
Volg je 5uur/week komt er 40 euro bij (= 390 euro).
Volg je 6uur/week komt er 30 euro bij (= 420 euro).
Volg je 7uur/week komt er 20 euro bij (= 440 euro).
Volg je 8uur/week komt er 10 euro bij (= 450 euro).
Volg je 9uur/week komt er 10 euro bij (= 460 euro).
Voor een half dansjaar Zumba (januari – juni) betaal je 120 euro.
Volg je 2uur/week komt er 70 euro bij (= 190 euro).
Volg je 3uur/week komt er 60 euro bij (= 250 euro).
Volg je 4uur/week komt er 50 euro bij (= 300 euro).
Volg je 5uur/week komt er 40 euro bij (= 340 euro).
Volg je 6uur/week komt er 30 euro bij (= 370 euro).
Volg je 7uur/week komt er 20 euro bij (= 390 euro).
Volg je 8uur/week komt er 10 euro bij (= 400 euro).
Volg je 9uur/week komt er 10 euro bij (= 410 euro).
* Voor Mini Motion, Mad Motion & Machika Motion zijn er aparte tarieven. Het
wedstrijdteam betaalt 280 euro voor een dansjaar.
* Bij het eerste bijkomend uur komt er 80 euro bij (= 360 euro)
* Bij het tweede bijkomend uur komt er 70 euro bij (= 430 euro)
* Bij het derde bijkomend uur komt er 60 euro bij (= 490 euro)
* Bij het vierde bijkomend uur komt er 50 euro bij (= 540 euro)
* Bij het vijfde bijkomend uur komt er 40 euro bij (= 580 euro)
* Bij het zesde bijkomend uur komt er 30 euro bij (= 610 euro)
* Bij het zevende bijkomend uur komt er 20 euro bij (= 630 euro)
* Bij het achtste bijkomend uur komt er 10 euro bij (= 640 euro)
* Bij het negende bijkomende uur komt er 10 euro bij (= 650 euro)
* Voor Major Motion zijn er aparte tarieven. Het wedstrijdteam betaalt 300 euro voor
een dansjaar.
* Bij het eerste bijkomend uur komt er 80 euro bij (= 380 euro)
* Bij het tweede bijkomend uur komt er 70 euro bij (= 450 euro)

* Bij het derde bijkomend uur komt er 60 euro bij (= 510 euro)
* Bij het vierde bijkomend uur komt er 50 euro bij (= 560 euro)
* Bij het vijfde bijkomend uur komt er 40 euro bij (= 600 euro)
* Bij het zesde bijkomend uur komt er 30 euro bij (= 630 euro)
* Bij het zevende bijkomend uur komt er 20 euro bij (= 650 euro)
* Bij het achtste bijkomend uur komt er 10 euro bij (= 660 euro)
* Bij het negende bijkomende uur komt er 10 euro bij (= 670 euro)
* Per bijkomend familielid (broer en zus / zelfde adres) korting van:
2e kind: - 15 euro op het totaalbedrag.
3e kind: - 25 euro op het totaalbedrag.
4e kind: - 35 euro op het totaalbedrag
5e kind: - 45 euro op het totaalbedrag.
Na deelname aan 2 proeflessen, waarvan de eerste proefles gratis is, wordt men
automatisch lid en is betaling van het lidgeld verplicht.

Bij het niet betalen van het lidgeld voor aanvang van het dansjaar of binnen de 14
dagen na inschrijving, ontvangt u hiervan een eerste herinneringsbericht. Indien na
twee betalingsherinneringen, waarvan de tweede betalingsherinnering een week na
de eerste betalingsherinnering wordt verstuurd, het lidgeld niet werd ontvangen, zal
deelname aan de dansles geweigerd worden. De ingeschreven leden krijgen dus één
maand de tijd om het lidgeld te betalen.
Het lidgeld wordt overgeschreven op het volgende rekeningnummer:
BE72 9733 6237 0816
Ouders kunnen bij de voorzitster (Yaëlle) terecht om een maandelijks afbetalingsplan
op te stellen.
Het betaalde lidgeld wordt niet terugbetaald.
U kan steeds een mutualiteitsdocument binnenbrengen voor terugbetaling van een
deel van het inschrijvingsgeld. Deze documenten worden u steeds zo snel mogelijk
terugbezorgd. Deze kan u ook terugvinden op onze website:
www.dansstudioyaeda.be
Met vragen over uw inschrijving kan u steeds terecht bij Herreman Yaëlle op het
nummer 0498/ 18 21 74 of op het e-mailadres info@dansstudioyaeda.be
Dansstudio Yae’da werkt ook samen met de gemeente Boutersem om iedereen te
kunnen laten sporten. Vraag een document voor tussenkomst sport aan bij het
OCMW van Boutersem. Zij kijken na of je in aanmerking komt voor een sociaal
sporttarief en helpen je graag verder bij de praktische regeling er van. Kom je in
aanmerking dan hoef je geen lidgeld te betalen bij verschillende sportclub. Een
medewerker van het ocmw zal dan de inschrijving samen met jou verder afhandelen.
Wil je graag meer informatie neem dan contact op via mail:
info@ocmw.boutersem.be of op via telefoon 016/73 44 78 (nummer ocmw).

Artikel 3: lidmaatschap en bijwonen lessen:
Lid zijn van dansschool Yae’da betekent alle betaalde lessen bijwonen.
Afwezigheden worden steeds vooraf doorgegeven, hetzij per mail naar
info@dansstudioyaeda.be, hetzij telefonisch (sms) via 0498/18 21 74. Op deze
manier wordt de docent tijdig verwittigd van het afwezig zijn in de les.
Bij meerdere afwezigheden in de les die vooraf niet verwittigd werden, zal er contact
genomen worden met het lid of de familie. Zo is de dansschool op de hoogte van de
reden voor deze afwezigheden en kan men hiermee rekening houden.
Artikel 4: verzekering en verantwoordelijkheid:
De vereniging sluit een sportverzekering af bij een volwaardige
verzekeringsmaatschappij voor alle leden, lesgevers, vrijwilligers en bestuur.
De leden betalen een jaarlijkse vergoeding voor deze verzekering (10 euro).
Momenteel is deze niet inbegrepen in het lidgeld. Het bedrag kan in de loop van
latere jaren aangepast worden.
De leerlingen zijn dus verzekerd voor ongevallen tijdens de les, tijdens
voorstellingen/wedstrijden en de (kortste) weg van huis naar en van de danslessen.
De leden komen ook onmiddellijk binnen in de kleedkamers/danszaal en blijven niet
wachten/spelen/praten buiten de locatie. Yae’da is niet aansprakelijk voor gebeurlijke
ongevallen.
Indien er tijdens de dansles een “ongeluk” gebeurt, zal er contact genomen worden
met de ouders en zullen er verzekeringsdocumenten meegegeven worden met het
lid of met de ouders, indien deze aanwezig zijn.
Indien er een “ongeluk” gebeurde tijdens de dansles, waarbij de gevolgen (pijn,
zwelling, ....) pas later zichtbaar zijn, vragen we dit binnen de 24 uur te melden aan
het dagelijks bestuur via info@dansstudioyaeda.be. Op deze manier kan de
verzekeraar tijdig op de hoogte worden gebracht en kunnen de nodige
verzekeringsdocumenten worden toegestuurd.
De dansschool is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van kledij en
persoonlijke bezittingen. Gelieve waardevolle spullen dan ook thuis te laten of aan de
kant in de danszaal te leggen. Wanneer er spullen door de leden in de danszaal
vergeten worden, worden deze door de leiding veilig achter slot en grendel gezet. Op
het einde van elke dansjaar worden deze geschonken aan een goed doel.
Dansstudio Yae’da kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
Om jou als Yae’dancer te kunnen verzekeren dienen wij de nodige gegevens van jou
te vragen, zoals de naam, adres, rijksregisternummer, …
Indien u nog bijkomende/dringende vragen hebt over wat er gebeurt met uw
gegevens kan u zich altijd richten tot
Verstraeten Kenzo, ondervoorzitter : 0484/85 26 30
Artikel 5: Danslessen – locaties:

De danslessen van Yae’da vzw vinden plaats op:
Basisschool de Notelaar.
Stationsstraat 81
3370 Boutersem
Sport o Droom
Kerkomsesteenweg 48
3370 Boutersem
Waar en wanneer onze lessen plaatsvinden, kan u steeds raadplegen via onze
website www.dansstudioyaeda.be
Het uurrooster wordt steeds bij aanvang van de inschrijvingen gepubliceerd. Het
Yae’da bestuur behoudt zich het recht in september groepen af te lassen of samen te
voegen.

Artikel 6: jaarwerking:
Doorheen een dansjaar zijn er minstens 28 lessen aangeboden per les/per stijl. De
aanvang en einde van het dansjaar wordt duidelijk gecommuniceerd bij bevestiging
van de inschrijving.
Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties is er geen les, tenzij bij uitzondering
voor repetities of inhaallessen. Het eerste weekend van een vakantieweek is er les,
tenzij de feestdag in dat weekend valt.
Lessen die wegvallen door overmacht (weersomstandigheden, andere zaalbezetting,
...) worden niet ingehaald. Dansschool Yae’da behoudt zich het recht om lessen
waar minder dan de helft van de dansers aanwezig is, te annuleren zonder dat deze
wordt ingehaald (examens leerlingen, zeeklassen, ...).
Artikel 7: Danslessen:
De leerlingen maken zich steeds 10 minuten voor de aanvang van de les klaar en
wachten in stilte het einde van de voorafgaande les af. Het wachten kan (tijdens de
zomer) buiten gebeuren of in de gang (tijdens de winter).
Tijdens de lessen mogen ouders of personen die geen leerling zijn, de danszaal niet
betreden. Afwijkingen kunnen toegestaan worden na overleg met de docent.
Behalve bij kinderen onder de 3jaar (peuterdans), zal een ouder mee verplicht
aanwezig zijn in de dansles en mee dansen met zijn/ haar kind.
Leerlingen mogen tijdens de les de danszaal enkel verlaten indien ze hiervoor
toestemming hebben gekregen van de docent (bv: toiletbezoek, iets halen uit de
kleedkamer, ...).

De leerlingen laten de danszaal netjes achter. Na de lessen wordt de danszaal
opgeruimd en proper achter gelaten voor de volgende groep.
De docenten zullen de kinderen die na afloop van de les nog niet zijn opgehaald, in
de danszaal laten wachten. We laten de kinderen in geen enkel geval alleen in de
kleedkamer, in de gang of op de parking!
De jeugdgroepen (+14 jaar) mogen de sporthal op eigen initiatief verlaten. Deze
dansers willen we vragen in de inkomhal te wachten en niet op de parking. Daar kan
hun veiligheid niet worden gegarandeerd.
Artikel 8: Dansuitrustig:
De kledingvereisten per dansles/dansstijl worden bij de inschrijving en aanvang van
het dansjaar medegedeeld, ook zijn deze vereisten terug te vinden op de website.
Gelieve niets op voorhand te kopen om zo eventuele miskopen te vermijden. U kan
kledij via de dansschool bestellen en aankopen, zoals de balletpakjes voor de
kinderen. De aanschaf van andere danskledij en eventuele dansschoenen is ten
laste van de danser.
Verder vragen we ook om geen horloges en juwelen te dragen tijdens de dansles.
Bij geregeld voorkomen van ongepast, moeilijk gedrag (bijvoorbeeld te kort aan
motivatie, brutaliteit, verbaal en/of fysiek geweld, …) wordt er een eerste maal
mondeling contact opgenomen met de ouders van het lid of lid zelf (bij +18-jarigen).
Het gedrag van het lid wordt na deze kennismaking geëvalueerd door de betrokken
docent. Wanneer na een tweede, verwittiging geen verbetering kan vastgesteld
worden, heeft de vereniging het recht dit lid uit te sluiten, zonder terugbetaling van
het lidgeld.
Artikel 9: Eten en drinken
Eten is absoluut niet toegestaan in de danszaal. Water mag wel meegenomen
worden in de les. Onze danszalen zijn onderdeel van openbare gebouwen. Roken is
hier dus ten strengste verboden. Ook kauwgom is ten strengste verboden tijdens de
les! Er worden ook geen alcoholische dranken geconsumeerd op het schooldomein.
In de dansschool zelf kan je water aankopen voor 2 euro en aquarius (geel en rood)
voor 2,50 euro.
Artikel 10: Privacy en gebruik foto -en filmmateriaal
Film en fotomateriaal gemaakt tijdens de lessen en andere activiteiten van Yae’da
kan na toestemming van een meerderjarige voor promotie doeleinden gebruikt
worden. Mocht u toch bezwaar hebben, kunt u dit via een e-mail aan
info@dansstudioyaeda.be aan ons laten weten.
Deze toestemming wordt door u verleend tijdens de inschrijving.
Artikel 11: wedstrijdgroep:

Dansstudio Yae’da heeft naast de reguliere lessen, ook selectiegroep(en) die
deelnemen aan wedstrijden.
De selectie van deze dansers gebeurt enerzijds op het einde van het jaar door een
kijkweek doorheen de reguliere lessen. De kinderen die geselecteerd worden,
kunnen hierna indien gewenst auditie komen doen voor de wedstrijdgroep in
september. Anderzijds wordt er op sociale media reclame gemaakt voor externe
dansers die willen participeren.
De dansers die na de auditie mogen toetreden tot de wedstrijdgroep, dienen een
apart contract en huishoudelijk reglement te ondertekenen.
Voor de deelname aan deze wedstrijdgroep en bijhorende wedstrijden, wordt een
apart en extra inschrijvingsgeld betaald door de dansers zelf.

Artikel 12: Auteursrecht
Het logo van de vereniging kenmerkt de huisstijl en kan enkel gebruikt worden voor
publicaties eigen aan de vereniging. Het logo mag niet gebruikt worden voor andere
toepassingen of aangepast worden zonder toestemming van de vereniging.
Artikel 13: Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Dansstudio Yae’da, stationsstraat 81,
3370 Boutersem, info@dansstudioyaeda.be, voor ledenbeheer en organisatie van
activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en
voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis
van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing,
volstaat het ons dat mee te delen op info@dansstudioyaeda.be . Via dat adres kan u
ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten
wissen, of ze vragen over te dragen.
Indien u nog bijkomende/dringende vragen hebt over wat er gebeurt met uw
gegevens kan u zich altijd richten tot
Verstraeten Kenzo, ondervoorzitter : 0484/85 26 30
Artikel 14: Promo
U geeft hierbij de toestemming dat Dansstudio Yae’da de opgegeven mailadressen
mag gebruiken om reclame te maken voor evenementen, wedstrijden,
sponsoruitnodigingen, …
Artikel 15: Meldingen en contactgegevens:

Indien u een opmerking/ klacht/ ...heeft, kan u deze steeds in eerste plaats
bespreken met de docent van de les zelf of kan u dit melden aan het dagelijks
bestuur via info@dansstudioyaeda.be . Het dagelijks bestuur zal u hierop spoedig
een antwoord formuleren.
Verder kan u telefonisch contact opnemen:
- Yaëlle, voorzitster Dansstudio Yae’da: 0498/18.21.74
Artikel 16: Communicatie
De communicatie in de dansschool gebeurt op verschillende manieren:
- Website: www.dansstudioyaeda.be
- Instagram: Dansstudio Yae’da
- Facebook: Dansstudio Yae’da
- Via e-mail: gelieve een mailadres op te geven die u dagelijks/wekelijks kan
controleren.
- Via papieren die meegegeven worden met de dansers
- Via papieren die ophangen tijdens de danslessen in de danszaal
Wij doen ons uiterste best om alle communicatie zo helder mogelijk te maken. Hebt u
toch nog een vraag -> info@dansstudioyaeda.be of 0498182174 (Yaëlle)

