
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
vzw Dance4friends 

Kerkomtrek 5,  

8551 Heestert 

 

1. LEDENBIJDRAGE DANCE4FRIENDS 

De effectieve leden betalen een ledenbijdrage van € 25, te betalen voor eind september.  

2. AANSLUITING VZW DANSSPORT VLAANDEREN 

De effectieve leden van de vzw worden aangesloten bij vzw Danssport Vlaanderen. Zij kunnen hierbij de 
voordelen genieten die Danssport Vlaanderen aanbiedt (o.a. het tijdschrift, kortingen in het tijdschrift, de 
ongevallenverzekering, deelname aan de activiteiten …). Deze aansluiting is inbegrepen in het lidgeld.  

Wie geen lid is van de vzw Dance4friends betaalt € 10 per dansjaar extra voor zijn/haar aansluiting bij 
Danssport Vlaanderen. 

3. OEFENAVONDEN/OEFENNAMIDDAGEN 

De dansoefenavonden of -namiddagen zijn hoofdzakelijk bedoeld om de cursisten in staat te stellen de dansen 
in te oefenen. Ook niet-cursisten kunnen er aan deelnemen. Hun bezoek aan de oefenavond is te beschouwen 
als een vorm van kennismaking met de activiteiten van de vzw Dance4friends. Regelmatige bezoekers worden 
evenwel gevraagd zich steunend lid te maken van Dance4friends (€ 25 per dansjaar). 

4. CURSUSGELD  

Zumba:  per les: € 8 per persoon; beurtenkaart 5+1: € 40 per persoon; beurtenkaart 10+2: € 80 per persoon.  

Fundance: voor 12 lessen (september – december) € 80 per persoon; voor 14 lessen (januari – mei):  € 90 per 
persoon. 

Koppeldansen: voor 12 lessen (september – december) € 80 per persoon; voor 14 lessen (januari – mei):  € 90 
per persoon. 

Koppeldans – korte cursus van 4 lessen: € 40 per persoon. 

Kinder- en jongerendans: voor 12 lessen (september – december) € 60 per persoon; voor 14 lessen (januari – 
mei):  € 70 per persoon.. 

Ingeschrevenen voor een cursus doen er goed aan hun afwezigheid op voorhand melden aan de dansleraar. Ze 
hebben echter geen recht op terugbetaling van cursusgeld, tenzij bij langdurige afwezigheid (minimum 3 lessen 
na elkaar) en mits voorleggen van een doktersattest.  

5. CURSUSSEN: AFSPRAKEN 

 Cursisten worden gevraagd reële en digitale adreswijzigingen tijdig door te geven. 

 De lesgever bepaalt de indeling van de groepen volgens bekwaamheid.  

 Vzw Dance4friends stelt de danskalender op in samenspraak met de lesgever(s). 

 In het danslokaal mag niet gerookt worden en snoep of kauwgom is verboden. 



 Het is niet toegestaan voedsel of drank mee te brengen. 

 Cursisten moeten er voor zorgen geen storend gebruik te maken van hun gsm. 

 Toeschouwers (cursisten van de vorige of volgende lesbeurt) worden verzocht  de dansles niet storen,  b.v. 

door al te luidruchtige conversatie.  

 Tijdens de danscursussen mogen zonder voorafgaande toelating geen foto’s of videopnames gemaakt 

worden. 

6. PRIVÉ LESSEN 

Er worden door de vzw geen privé lessen aangeboden. Er worden wel dansoefenavonden en -namiddagen 
georganiseerd om de aangeleerde figuren in te oefenen. 

7. VRIJWILLIGERSSTATUUT 

De leden van de vzw kunnen gebruik maken van het vrijwilligersstatuut. Wanneer een lid als vrijwilliger wil 
erkend worden, dient hij aan de vzw een kopie van zijn identiteitskaart en een klever van zijn mutualiteit te 
bezorgen. De vzw zal dan het lid opnemen in het vrijwilligersregister, en een attest afleveren, conform de 
wettelijke regeling. 

Standaard zijn de activiteiten van de vrijwilligers zonder enige vergoeding. Indien er een onkostenvergoeding 
moet voorzien worden, dan is deze steeds op voorhand af te spreken met de vzw. 

8. UITBATING BAR 

Het bestuur legt de tarieven van de dranken vast. De beslissing van het bestuur in dit verband is niet 
betwistbaar. 

Er wordt gewerkt met het systeem van zelfbediening. Betaling van de dranken gebeurt m.m.v. een drankkaart 
met stempelvakjes die een waarde vertegenwoordigen. Op 10 januari 2018 bedraagt de waarde van een 
stempel 0,90 euro. 

De bar wordt bemand door vrijwilligers die dansles volgen. Een lid van het bestuur van de vzw treedt op als 
barcoördinator. Voor de dienst in de bar tijdens de oefenavonden noteren de vrijwilligers hun naam op een 
intekenlijst aan de bar. De barcoördinator maakt een regeling op in samenspraak met de vrijwilligers.  In de 
regeling is voorzien dat de vrijwilliger bij afwezigheid zelf zorgt voor een vervanger. 

Bij het afsluiten van de avond worden de verbruikte goederen geïnventariseerd (telling leeggoed).  

De barcoördinator brengt  de vrijwilligers op de hoogte van de te volgen procedures aangaande verkoop 
drankkaarten, inventaris verbruikte goederen, afsluiting geldkas, etc. 

9. VARIA 

De vzw streeft naar een serene en rustige beoefening van het dansen. De Raad Van Bestuur van de vzw 
behoudt zich het recht voor om de verdere toegang tot de dansclub te weigeren aan personen die zich niet aan 
het huishoudelijk reglement houden. De beslissing van de Raad Van Bestuur is niet betwistbaar. 

Goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Bestuur van 10 januari 2018. 
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