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HUISREGLEMENT

 De inschrijving van een lid is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij wijziging van 
gegevens, gelieve dit steeds te melden aan de trainster of een bestuurslid.

 De inschrijving is geldig door de betaling van het lidgeld. Het inschrijvingsgeld geldt voor de desbetreffende 
periode en is niet terugvorderbaar. In het lidgeld is de premie voor de ongevallenverzekering inbegrepen.

 Het is verboden in te schrijven in een groep hoger danje leeftijdscategorie. Dergelijke inschrijvingen worden 
geannuleerd en het geld zal teruggestort worden.

 Het bestuur van Time2Dance vzw doet al het mogelijke om de lessen in de beste condities te laten verlopen. De 
ouders van het lid, of het lid zelf, verklaren zich door betaling akkoord met de clubwerking en met dit beschreven 
huishoudelijk reglement.

 Om verschillende redenen is het mogelijk dat er een wijziging van trainster is tijdens het dansjaar. Natuurlijk 
wordt dit gedaan met de nodige begeleiding en opleiding van de trainster.

 De leden van Time2Dance vzw worden in groepen verdeeld volgens leeftijd.
 De dansers worden tijdig in de les verwacht met de gepaste outfit aan.
 Kledij en voorkomen:

 Er wordt gepaste danskledij gedragen (broek en (club)t-shirt). Dagelijkse kledij zoals een jeansbroek,
een rokje of kleedje is niet toegestaan.

 Dansen op kousen en blote voeten is verboden, draag dus altijd sportschoenen. Uitgezonderd bij Modern.
 Lang haar wordt steeds samengebonden.
 Juwelen, horloge en andere accessoires worden niet toegestaan om beschadiging en verlies te vermijden.
 Laat geen kledij rondslingeren in de kleedkamers of danszaal. Zet eventueel de naam in de kledij (zeker 

bij de club t-shirt).
 Time2Dance vzw is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen en/of diefstal en beschadiging aan kledij, 

fietsen en andere voorwerpen die de danser meebrengt. Laat waardevolle voorwerpen thuis.
 Je mag niet eten tijdens de lessen, drinken wel aan de zijkanten van de zaal. Ruim na de les je drankflesje op.
 Minderjarige dansers worden door de ouder(s) of een daartoe gemachtigde persoon begeleid tot binnen en tijdig 

afgehaald ten laatste 5 minuten na de dansles.
 Dansers mogen de dansles enkel vroeger verlaten als ze daartoe de toestemming gekregen hebben van de 

trainster(s).
 De trainsters hebben het recht elke leerling die de lessen stoort door onaanvaardbaar gedrag, de toegang tot de 

lessen te ontzeggen, zonder teruggave van het lidgeld.
 U gaat akkoord dat foto’s of filmpjes van tijdens de lessen, optredens en evenementen online mogen geplaatst 

worden.

WIST JE DAT…

 wij clubkledij hebben: oranje of zwarte topje of T-shirt = 15€, sweater = 30€     Dit is uiteraard niet verplicht.
 wij bij T2D 3 groepen hebben waar wij mee deelnemen aan wedstrijden. Deze groepen zijn ingedeeld volgens 

leeftijd: Mini-Showteam (9-12j), Midi-Showteam (13-16j) en Maxi-Showteam (16+). Het is vanzelfsprekend dat de 
showteamleden meerdere uren moeten trainen buiten de wekelijkse les (’s avonds en op zondag). Tijdens de 
wekelijkse lessen van september zullen de trainsters van het showteam aanwezig zijn om de leden te selecteren 
die in aanmerking komen om deel te nemen aan de wedstrijden. Om tot de showteams te behoren moet je aan 
verschillende criteria voldoen: een hoger dansniveau hebben, inzet tijdens alle lessen, aanwezig zijn op alle 
wedstrijden, een voorbeeldfunctie zijn, het huisreglement respecteren,…

 u via de mutualiteit geld kan terugkrijgen voor het lidgeld dat u bij ons betaalde. U hoeft enkel het formulier te 
downloaden of op te vragen bij uw mutualiteit en daarna vullen wij alle gegevens voor u in.

Wij wensen iedereen een leuk en sportief dansjaar toe bij Time2Dance!

Het bestuur en team van Time2Dance vzw
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