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Huishoudelijk reglement Dansclub 
Varya vzw 
 
Verenigingsjaar, dansseizoen: 

 
Art. 1 Het verenigingsjaar loopt van september tot augustus. Het dansseizoen eerste semester 

loopt van september tot december. Het dansseizoen tweede semester loopt van januari 
tot juni. Gedurende het dansseizoen wordt rekening gehouden met de academische 
kalender. Er worden in principe geen danslessen gegeven op erkende feestdagen. 

Inschrijving, cursusgeld & verzekering: 
 
Art. 2 Men kan toetredend lid worden van Dansclub Varya vzw mits betaling van het cursusgeld, 

na goedkeuring en aanvaarding door het bestuursorgaan en inschrijving via het 
inschrijvingssysteem. Weigering van lidmaatschap kan geen aanleiding geven tot enige 
vorm van vergoeding of compensatie. De inschrijving is persoonlijk en niet 
overdraagbaar. 

Art. 3 De eerste les van elke danscursus is een vrijblijvende les. Vóór aanvang van de tweede 
les dient de cursist ingeschreven te zijn en de reeks betaald te zijn. 

Art. 4 Inschrijving geschiedt na aanmelding op de aangegeven inschrijvingsdag of via het 
inschrijvingssysteem op de website (www.dansclubvarya.be). 

Art. 5 Bij inschrijving gaan alle betrokken individuen automatisch akkoord met het huishoudelijk 
reglement en de privacyverklaring van Dansclub Varya vzw die te raadplegen zijn op de 
website (www.dansclubvarya.be).  

Art. 6 Bij wijziging van de persoonlijke gegevens zijn de cursisten verplicht dit schriftelijk te 
melden aan de lesgever (mag ook via mail aan info@dansclubvarya.be) of indien 
mogelijk, zelf aanpassen via het inschrijvingssysteem om te voorkomen dat de gewijzigde 
informatie de betrokken persoon niet zal bereiken. Ook zijn deze gewijzigde gegevens 
noodzakelijk voor de verzekeringen zodat de cursist correct verzekerd blijft. 

Art. 7 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk bij vroegtijdige beëindiging van de reeks. 
Art. 8 Indien de danser minstens 4 opeenvolgende danslessen afwezig is wegens ziekte, kan 

een deel van het lidgeld, mits goedkeuring door het bestuursorgaan, terugbetaald 
worden. In dit geval is een doktersattest vereist. 

Art. 9 Het cursusgeld is inclusief de verzekering via Danspunt 
(http://www.danspunt.be/bepalingen). In geval van blessure dient dit gemeld te worden 
tijdens desbetreffende les aan de lesgever. Deze laatste moet het bestuursorgaan zo snel 
mogelijk (binnen 24 uur) op de hoogte brengen. Indien hieraan niet voldaan is, kan geen 
aanspraak gemaakt worden op de verzekering. De in te vullen formulieren voor de 
verzekering worden door de dansleraar meegegeven.  

Art. 10 Wanneer één of meerdere personen de georganiseerde activiteit(en) hindert bijvoorbeeld 
wanneer zij/hij onder invloed is/zijn van alcohol of drugs, agressie vertoont, 
beschadigingen toebrengt of ongepast gedrag vertoont, kan het bestuursorgaan beslissen 
deze persoon/personen tijdelijk of definitief de toegang te ontzeggen tot de dansclub. 
Deze beslissing kan gebeuren zonder opgave van reden of motivering en kan geen 
aanleiding tot enige vorm van vergoeding of compensatie geven. Bij afwezigheid van 
leden van het bestuursorgaan kan door de persoon die de leiding heeft over de activiteit 
de desbetreffende persoon/personen de activiteit tijdelijk ontzeggen. Daarna kan het 
bestuursorgaan beslissen deze persoon/personen tijdelijk of definitief de toegang te 
ontzeggen tot de dansclub. Deze beslissing kan gebeuren zonder opgave van reden of 
motivering en kan geen aanleiding tot enige vorm van vergoeding of compensatie geven. 

Art. 11 Het bestuursorgaan, de leden of de lesgevers zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van 
schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen, vóór, tijdens of na de activiteiten. 

Art. 12 Dansclub Varya vzw heeft het recht schade aan het gebouw en/of al dan niet gehuurde 
materialen, veroorzaakt door de deelnemer, te verhalen bij de betrokkene. 

  



 
 
 
  

 

Pagina 2 van 3 

 

Dansclub VARYA vzw 

 www.dansclubvarya.be KBC BE21 7380 3995 2403 Steenovenstraat 39  
 info@dansclubvarya.be BTW BE 0543.738.646 8490 Jabbeke/Varsenare  

 

Danslessen: 
 

Art. 13 Voor elk van de door de vereniging georganiseerde dansgroepen wordt door het 
bestuursorgaan een lesgever benoemd. Hij/zij is verantwoordelijk voor een goede 
organisatorische gang van zaken bij de groep. Hij/zij zorgt dat de zaal tijdig open is en 
dat de apparatuur tijdig is opgesteld. Hij/zij heeft de cursistenlijst van de huidige groep 
en zal de controle uitvoeren van alle aanwezigen. Bij problemen wordt het 
bestuursorgaan onmiddellijk verwittigd. Controle van de aanwezige cursisten aan de hand 
van een lijst (digitaal of manueel) kan ook verricht worden door een door het 
bestuursorgaan aangeduide persoon. 

Art. 14 Dansclub Varya vzw kan geen opvang bieden vóór en na de lessen en kan tevens niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de begeleiding naar en van de danszaal. 

Art. 15 De cursisten zijn enkele minuten voor aanvang van de les aanwezig en wachten buiten 
het leslokaal in stilte zonder de voorgaande les te storen. Laatkomers voegen zich subtiel 
achteraan bij de groep. Elke lesgever bepaalt individueel of laatkomers nog getolereerd 
worden in zijn/haar lessen. 

Art. 16 Het lokaal is enkel toegankelijk voor de cursisten van de te volgen les. 
Art. 17 Voor aanvang van elke les dient de aanwezigheid bevestigd te worden. Indien een cursist 

een les niet kan bijwonen, wordt bij voorkeur vóór aanvang van de les, de lesgever 
verwittigd. Bij kwetsuren die enkel het dansen beletten, is het raadzaam toch de lessen 
passief bij te wonen. 

Art. 18 Alle choreografieën zijn (auteursrechtelijk) beschermd. Het is dus verboden 
choreografieën of zelfs delen ervan, zonder de toestemming van Dansclub Varya vzw 
openbaar te maken of door te geven aan derden. 

Art. 19 Het is verboden tijdens de activiteiten of lessen filmopnames te maken, tenzij mits  
uitdrukkelijke toestemming van het bestuursorgaan of bij afwezigheid, de persoon die de 
leiding heeft over de activiteit en daartoe door het bestuursorgaan is 
aangeduid/gemachtigd. 

Art. 20 Het is verboden tijdens de activiteiten de GSM te gebruiken, tenzij anders wordt 
aangegeven door de lesgever. Indien dit om persoonlijke reden toch nodig blijkt te zijn 
moet de lesgever vooraf ingelicht worden. 

Art. 21 Alle versnaperingen zoals: snoepgoed, kauwgom, …, eten en drinken (behalve water) zijn 
verboden tenzij een medisch attest kan voorgelegd worden. 

Art. 22 De danszaal dient proper gehouden te worden. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe 
voorziene afvalbakken. 

Art. 23 Indien het gemiddelde van 8 personen van alle groepen per lesgever niet behaald wordt, 
dan vervalt de lessenreeks. Vanuit pedagogisch standpunt en de ontwikkelingsfase bij 
‘kleuters’ is een samensmelting van verschillende groepen niet mogelijk. 

Art. 24 De lesgevers beslissen over het al dan niet deelnemen van een cursist aan een optreden 
en dit aan de hand van de regelmaat van het volgen van de lessen, inzet tijdens de lessen 
én repetities alsook de algemene prestaties. 

Art. 25 Vanaf de inschrijving voor een optreden en de daarbij horende repetities, dienen de 
cursisten zich te houden aan de regels die hen daar meegedeeld worden. 

Art. 26 Bij een dansoptreden vormen de dansers het visitekaartje van Dansclub Varya vzw. Er 
wordt dan ook een totale inzet verwacht maar de glimlach mag hier niet ontbreken. 
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Kledij: 
 

Art. 27 Er wordt gevraagd om bij voorkeur clubkledij te dragen of tenminste aangepast aan de 
activiteit. Sportkledij en sportschoenen (bij voorkeur zwart) zijn gewenst. De dansvloer 
mag niet betreden worden met natte schoenen.  

Art. 28 Hinderlijke juwelen (zoals grote oorbellen, …) zijn niet toegelaten. Dansclub Varya vzw 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kwetsuren ten gevolge daarvan. De lesgever 
kan eisen dat het haar vast zit teneinde de verhindering van de activiteiten te vermijden. 

Art. 29 Enkel in opdracht van de lesgever kan van artikel 28 afgeweken worden. 

Omgang: 
 
Art. 30 Cursist zijn van Dansclub Varya vzw is lid zijn van een groep. Lesgevers en leerlingen 

hebben respect voor elkaar. De vormen van elementaire beleefdheid zijn van toepassing 
in de omgang met lesgevers en leerlingen. Wij begroeten elkaar bij aankomst en vertrek. 

Art. 31 Dansclub Varya vzw verwacht respect voor het aanwezige materiaal en de zaal, alsook 
voor de kledij die hen voor een optreden aangeboden wordt. 

Art. 32 Ook buiten de danszaal, in en rond het complex is goed gedrag gewenst. Bij klachten kan 
het bestuursorgaan beslissen deze persoon/personen tijdelijk of definitief de toegang te 
ontzeggen tot de dansclub. Deze beslissing kan gebeuren zonder opgave van reden of 
motivering en kan geen aanleiding tot enige vorm van vergoeding of compensatie geven. 

Klachten: 
 
Art. 33 Bij klachten en/of conflicten kan je terecht bij de lesgever of een bestuurslid. Gegevens 

van de lesgever zijn terug te vinden op de website (www.dansclubvarya.be). Ook kan 
gemaild worden naar het algemeen info adres (info@dansclubvarya.be) of naar het 
bestuursorgaan (bestuur@dansclubvarya.be). 

Slot: 
 
Art. 34 Ook personen die geen cursist zijn bij Dansclub Varya vzw zoals techniekers tijdens de 

shows verklaren zich akkoord met dit huishoudelijk reglement. 
Art. 35 Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden aan de beslissing van het 

bestuursorgaan overgelaten. Dit huishoudelijk reglement is opgemaakt en goedgekeurd 
door het bestuursorgaan van Dansclub Varya vzw op 24 september 2014, addenda 30 
augustus 2015 (art. 20). Dansclub Varya vzw kan van tijd tot tijd het huishoudelijk 
reglement steeds aanpassen. 

- Covemaeker Liliane, bestuurder. 
- Jantina Hoste, bestuurder. 
- Puype Lena, bestuurder. 

Art. 36 Aanpassingen huishoudelijk reglement: 
- Opgesteld op 24 september 2014. 
- Aangepast op 14 augustus 2019. 

 
 
 
 
 
 


