Onthaalbrochure – dansschool eMOTION Gent vzw: 2020-20221.
1. De school
1.1. Algemene informatie
Wij bieden kleuterdans, kinderdans, ballet, moderne dans, disco en streetdance/hip hop voor
kinderen, jongeren en volwassenen aan. 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.danssportvlaanderen.be). Al onze leden zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en BA via
Danssport Vlaanderen. Wij zijn door Stad Gent erkend met bijkomende erkenning voor werking met
jeugd. Wij zijn door stad Ninove erkend als sportclub.
Alle informatie is ook terug te vinden op onze website:
www.dansschoolemotion.be

Vanaf 2019 dansen we op 3 locaties:
Sportzaal KLIM, Sint Pietersaalststraat 82, Gent
Sportzaal Sterre spits, Maaltebruggestraat 185, Gent
Sporthal Ninove, Parklaan 15, Ninove

1.1. 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

Jeugsportverantwoordelijke
Wim Dewaele
Onthaalbrochure
2. Nieuw lid?!
2.1. Algemene informatie voor nieuwe leden
Hoe word ik lid?
Je kan steeds een proefles komen volgen indien de les nog niet volzet is, dit is gratis . 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 maak je een account op leden.dansschoolemotionbe (let op: indien
jonger dan 18 jaar dien je eerst een ouder account aan te maken en daarna kan je kinderen toevoegen,
je kan meerdere ouders per kind toevoegen zodat jullie beiden de mails krijgen). Daarna kan je via
groepen inschrijven voor de verschillende groepen.
Kortingen worden automatisch toegekend.
Betalen is voor een volledig schooljaar. Stap je pas in in januari, dan gelden er aangepaste tarieven.
Hulp bij inschrijven:
https://leden.dansschoolemotion.be/swingit/pub/how_to_subscribe

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 aan te kopen en balletschoentjes te dragen,
alsook kousen, hierover krijg je de eerste les meer informatie. Je bent vrij te kiezen waar je deze
aankoopt.
Wij hebben wel leuke kledij met ons logo, deze kan je aankopen via: https://www.noola.be/ (vanaf
sept 2021)

Wat moet in mijn sporttas?
Zorg altijd voor een gepaste sportuitrusting. Zorg ook altijd voor een flesje drank. Enkel water in een
herbuikbare fles is toegestaan tijdens de lessen.
Je drank mag mee in de sportzaal, iets om te eten blijft achter in de kleedkamer en kan je na de les
opeten.
Kom jij in aanmerking voor een korting?
Ziekenfonds: Bepaalde ziekenfondsen (CM, onafhankelijke, ...) betalen elk jaar een deel van het lidgeld
terug. Na betaling van het volledige lidgeld vindt je het attest automatisch terug in je ledenaccount.
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.

2.2. 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 “Danssport Vlaanderen 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 Danssport Vlaanderen vzw met heel wat voordelen (kijk hiervoor op
www.danssportvlaanderen.be)
- Je kan deelnemen aan extra activiteiten zoals ons kerstfeestje,carnavalfeestje, optreden,
vriendjesdag,…

2.3. 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

2.4. 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 eenmailtje naar info@dansschoolemotion.be

3. Danslessen
3.1. Uurrooster
Het uurrooster kan je vinden op de website of via info@dansschoolemotion.be
Er zijn geen lessen op:
-

Feestdagen
Herfstvakantie (behalve de eerste zaterdag: wel les)
Kersvakantie
Korkusvakantie (behalve de eerste zaterdag: wel les)

-

Paasvakantie

De agenda van de lessen kan je vinden op: leden.dansschoolemotion.be
De danslessen starten de tweede week van september en eindigen de eerste week van juni.

4. 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!
o 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
o 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.
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.
Je
kan
dit
document
ook
vinden
op
https://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=8292&ssn=&lng=1&pge=16026&searchlist=
all&pge_old=16042&zoek=verzekering&are=1759
Neem zeker ook geregeld een kijkje op onze website. Daar vind je alle info en nieuwigheden.
Ethisch verantwoord sporten
o 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.
Ouders
o 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
o 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 via
info@dansschoolemotion.be.
Regels in verband met afwezigheid/opzegging van lidmaatschap
o Indien de danser door omstandigheden niet kan komen naar een les, gelieve dit op
voorhand te melden aan de lesgever
o Lidgeld dient betaald te worden voor de tweede les

o

Lidgelden worden nooit terugbetaald; uitzondering: de dansschool kan eventueel
beslissen om het lidgeld terug te betalen in geval van een ernstige blessure.

o
5. Activiteitenkalender
Naast het reguliere aanbod organiseren we ook extra activiteiten:
- Danskampen in de zomervakantie (via Danssport Vlaanderen vzw)
- Halloweenfeestje, kerstfeestje, carnavalfeestje
- Optreden (zowel in de dansschool als op evenementen)
- Truffelverkoop
- 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
en
op
de
kalender
https://leden.dansschoolemotion.be/swingit/calendar

6. Veel gestelde 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 de lesgever. 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. Omwille van verzekeringen kunnen ze niet naar de gewone les meegebracht worden, tenzij
betaling van 5eur (< 18 jaar) of 10 euro (>18 jaar)
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.

7. Algemene contactgegevens
Algemene contactpersoon:
Evelien Van de Perre, 0472 860 221, info@dansschoolemotion.be (opgepast: ik werk voltijds naast de
dansschool, dus ik ben niet altijd meteen beschikbaar, ik doe mijn best om wel binnen de dag te
antwoorden op vragen). Gelieve enkel voor dringende vragen te bellen
8. Nuttige links
www.danssportvlaanderen.be
Danssport Vlaanderen vzw is de grootste organisatie voor dans in ons land. Dansliga is een door SPORT
VLAANDEREN erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie. Wanneer je lid wordt van onze
club, ben je automatisch lid van Danssport Vlaanderen vzw en behoor je tot de grote groep van 32.000
leden.

