Beleidsplan
Dynamik Danceteam

“Love what you do,
Do what you love”

Mei 2018
Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van ons ‘Dynamik Danceteam’. Dit plan geeft weer
hoe de dansvereniging zich wil profileren binnen de gemeente Tienen en
Glabbeek op gebied van de danssport en hoe de vereniging in elkaar steekt.
Waar de vereniging voor staat en met welke visie ‘Dynamik’ haar lessen
aanbiedt vindt u terug in hoofdstuk I.
U kan een kijkje nemen naar ons dansaanbod in hoofdstuk II. Voor meer
informatie, maar ook om up to date te blijven, verwijzen we jullie door naar
onze facebookgroep www.facebook.be/dynamikdanceteam of onze website
www.dynamikdanceteam.be .
In hoofdstuk III wordt de organisatie weergegeven in een organogram en taken
van de verschillende commissies duidelijk gemaakt.
In hoofdstuk IV vindt u het huishoudelijk reglement terug waarin wij ook
streven naar gezond en ethisch, verantwoord sporten.
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I. Visie & Missie
DANSPLEZIER
Dynamik Danceteam is ontstaan uit een grote passie voor dans door een jong en
bruisend dansteam. Het is dan ook onze missie om deze passie te kunnen
doorgeven aan anderen. Dit doen we door middel van een ruim aanbod aan
verschillende dansstijlen. Met ons keuzeaanbod willen wij de nieuwsgierigheid
van onze dansers prikkelen en hun gekende territorium helpen verruimen.

KWALITEITSVOLLE DANSLESSEN
Al onze dansdocenten worden gestimuleerd om een dansopleiding te volgen bij
Danskant VZW, ook krijgen zij de kans om verschillende bijscholingen te
volgen om op deze manier meer vorm te geven aan hun danslessen en steeds op
de hoogte te blijven van de nieuwste dansstijlen. Het merendeel van onze
docenten heeft een sociaal –en/of pedagogisch –en/of onderwijskundig diploma.
Didactiek, een voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid klinkt ons aldus niet
onbekend in de oren. Hiervoor staan we dan ook garant. Tijdens de verschillende
danslessen is er voldoende ruimte voor inspraak, creativiteit en
authenticiteit. Wij streven er naar dat iedere danser zich thuis kan voelen. Op
deze manier willen wij kinderen en jongeren stimuleren in hun persoonlijke
ontplooiing en hun zoektocht naar hun eigen plaatsje in onze maatschappij.
Om iedere danser de uitdaging te bieden die hij/zij verdient, werken we met
leeftijdsgroepen. Ook hier kan, na grondig overleg, van afgestapt worden. Zo
proberen we dans op maat aan te bieden en ons te onderscheiden van andere
dansverenigingen.

POSITIEF EN VEILIG DANSKLIMAAT
Ieder individu kan zich inschrijven voor de verschillende dansstijlen. Zoals we
eerder vermeld hebben, staat dansplezier bij ons centraal. Het maakt dus niet uit
of je een beginnende of ervaren danser bent, wij verwelkomen je graag! Elke
danser krijgt dezelfde begeleiding, ondersteuning en kansen. We letten
erop dat iedereen die wil een kans krijgt om in de spotlights te staan. Dit doen
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we door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat iedereen eens vooraan kan staan
tijdens een dansles, een optreden, een dansshow,… Tijdens onze jaarlijkse
dansshow kunnen dus ook alle dansers deelnemen.
Kortom, iedereen die door de dansmicroben gebeten is, kan bij ons terecht!
Ethisch en verantwoord sporten vinden wij dan ook belangrijk. Om deze
reden ondertekenden we samen met verschillende andere sportclubs de
panathlonverklaring.

PERSOONLIJKHEIDSONTPLOOIING
Onderzoek toont aan dat dansen een positieve invloed heeft op lichaam en geest.
Tijdens onze danslessen krijgen jongeren de kans zichzelf te ontdekken en te
experimenteren. Onze dansdocenten houden rekening met de lichamelijke,
emotionele en sociale kunnen van hun dansers en trachten een fijne
ontmoetingsplaats te creëren waardoor het sociaal netwerk van jongeren
verruimd kan worden. Kinderen/jongeren/jonge volwassenen krijgen de kans om
in interactie te gaan en vaardigheden op verschillende vlakken te ontwikkelen.

CULTUUR -SPORTPARTICIPATIE
Een gezonde geest in een gezond lichaam. Een slogan die bij iedereen bekend in
de oren klinkt en waar wij veel waarde aan hechten. Dansen is uithouding,
conditie, lenigheid, soepelheid en motoriek. Vast en zeker een
sportactiviteit waarbij verschillende ontwikkelingsdoelen getraind worden.
Tijdens onze lessen komen alle aspecten op een veilige manier aan bod. We
leren dansers zich op een veilige, leuke manier op te warmen, hun eigen grenzen
te leren kennen en aan te geven en op een correcte manier te stretchen. Tijdens
onze danslessen moeten onze dansers zich op een veilig en verantwoorde manier
kunnen uitleven. Dansen is niet enkel gezond voor het lichaam, maar ook zeker
voor de geest. Dansen in een ontspannen sfeer verhoogt het zelfbeeld,
waardoor je je beter in je vel voelt. Dansen is ook een kunstvorm. Op jonge
leeftijd kennis maken met dans verhoogt de cultuurparticipatie op latere leeftijd.
Onze danslessen bestaan dus niet louter uit het aanleren van danspassen. Van
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jongs af aan laten wij jongeren kennis maken met verschillende muzieksoorten,
materialen en bewegingsvormen.

II. Dansaanbod
MODERN JAZZ Beginners 12j-15j
Hier worden strakke en losse bewegingen gecombineerd in mooie,
emotionerende en speelse choreo’s. In deze danslessen worden de
basistechnieken van de jazz-dansstijl aangeleerd op een aangepast niveau.
Plezier en passie voor het dansen krijgen, staat hierbij voorop.
Wanneer?: Maandag 18u30-19u30.

MODERN JAZZ Advanced 16j-21j
Moderne dans is een dans waarbij je je lichaam gebruikt als
communicatiemiddel. Je wilt met je lichaam dus iets overbrengen op je publiek.
Door modern te dansen kan je emoties en gevoelens uitbeelden door deze in je
dans proberen te leggen door bewegingen.
Wanneer?: Maandag 19u30-20u30.

BURLESQUE 18j +
Burlesque dansen is een theatrale, humoristische vorm van amusement en is
gericht om zo weinig mogelijk bloot te geven maar wel te verleiden.
Kenmerkend zijn de prachtige kostuums!
Wanneer?: Maandag 20u30-21u30.

FITNESS DANCE WORK-OUT
Shake Shake Shrink! Een heuse work-out gecombineerd met exotische ritmes
van up-tempo Latijnse en internationale beats. Voor je het weet ben je weer fit
en swingt je energieniveau de pan uit! Een heuse opkikker voor iedereen.
Fitness dance work-out is een combinatie van piloxing, BBB, zumba, steps,...
Wanneer?: Dinsdag van 20u-21u.

KIDDYDANS 4-6j
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Uw kleinste spruit kan hier zijn eerste danspasjes zetten. De danslessen worden
georganiseerd met de focus op muziek en spel. Schrijf grootste schat nu in om
het ritme van de muziek te leren op een dansante, speelse manier.
Meezingen met favoriete hits, dansspelletjes, leuke choreo’s om de motoriek te
stimuleren,… Niet louter danspasjes aanleren, maar zoveel meer!

Wanneer?: Woensdag 17u-18u.

KIDSDANCE 7j-11j
Geef alles van jezelf tijdens onze Kidsdance-lessen! Ben jij een muzikale
duizendpoot en kan je niet kiezen welke dansmoves jij nu het leukst vindt? Dan
is Kidsdance je op het lijf geschreven. De choreo’s bestaan uit dynamische en
coole bewegingen, maar ook podiumbeesten weten er hun weg te vinden…
Twijfel zeker niet en kom een keertje gratis proberen!
Wanneer?: Woensdag 18u- 19u.

HIP HOP Beginners 12j+
Hou je toch meer van die stoere bewegingen en muziek waarop je helemaal
crazy kunt gaan? Dan is hip hop beginners zeker iets voor jou. Tijdens de
danslessen wordt je coördinatie, snelheid, kracht, uithouding en uitstraling zeker
op de proef gesteld. Aan deze basisprincipes wordt dan ook aandacht gegeven en
volledig op geoefend.
Wanneer?: Woensdag 19u – 20u.

GIRLY HIP HOP 15j+
Tijdens deze danslessen leer je stoere, vrouwelijke moves op hip hopmuziek van
o.a. Beyoncé, Rihanna, Cardi B,... Deze stijl komt voornamelijk uit de hip
hopcultuur met invloeden van de Burlesque, Ragga, Jazz,...
Ontpop jezelf tot een ware diva!
Wanneer?: donderdag 19u30 tot 20u30
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HIP HOP 18j+
Heb jij de basisprincipes al goed onder de knie en toch wat meer nood aan
uitdaging? Tijdens de Hip Hop advanced worden al jouw dansspieren van kop tot
teen aan het werk gezet en de basisprincipes uitgebreid!
Wanneer?: Donderdag 20u30 – 21u30.

URBAN STREET 14j+
Tijdens de Urban Street wordt de basis van verschillende dansstijlen
gecombineerd met de nieuwste dansbewegingen die gebruikt worden tijdens
dance battles en dansconventies van dit moment. Attitude zal je zeker nodig
hebben!
Wanneer?: Vrijdag 18u30 – 19u30.

RAGGA DANCEHALL 18j+
Deze choreo’s worden gekenmerkt door een combinatie van felle, explosieve en
snelle bewegingen afgewisseld met tragere en sensuelere danspassen. Een
aanstekelijke en exotische mix waarvan dansers gegarandeerd goed gezind
worden!
Wanneer?: Vrijdag 19u30 – 20u30.

MODERN STREET Adults 18j+
In deze danslessen wordt er in de eerste plaats een combinatie aangeboden van
moderne dans met invloeden uit de streetdance wereld. Daarnaast kunnen nog
technieken uit andere dansstijlen aan bod komen. Het gaat voornamelijk over
choreo’s gekenmerkt door veel grond- en partnerwerk. De dansen van Modern
Street trachten een verhaal over te brengen naar het publiek en emoties op te
wekken.
Wanneer?: Vrijdag 20u30 – 21u30.
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III. Bestuur
ORGANOGRAM

Voorzitters
Yentl Corremans & Silke Willems

Raad van Bestuur

Technische Dienst
Erwin Corremans

Lesgevers

Secretaris & PR
Anaïs Dusart

Silke

Yentl

Emma

Frederickx

Zoé

Willems

Corremans

-Ragga

-Hip Hop beginners -Kiddydans

-Fitness

-Hip Hop advanced

-Burlesque

-Modern Street

-Girly Hip Hop

Dance

Lecouterier

Zoë

Vanmechelen

-Kidsdance -Modern Jazz

Lesley

Reniers
-Urban Street
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VERKLARING ORGANOGRAM
Voorzitters
De voorzitters staan in voor het reilen en zeilen van de dansschool. Zij organiseren en leiden
de verschillende vergaderingen en zorgen voor een evenwichtige taakverdeling.
Raad van Bestuur
In de Raad van Bestuur zetelen de 2 voorzitters, lesgevers en secretaris. Deze medewerkers
zijn steeds aanwezig tijdens vergaderingen. Allen hebben inspraak en nemen mee
beslissingen inzake doelstellingen, acties en administratie.
Secretaris & PR
Onze secretaris is onze administratieve duizendpoot. Zij zorgt ervoor dat verzekeringen,
aanvragen, mutualiteitpapieren, betalingen, SABAM,… in orde worden gebracht. Zij verzorgt
verder ook de PR van de dansgroep. Dit houdt in dat zij instaat voor de updates van de
website/facebook, sponsoring, flyers,…
Technische dienst
De TD verleent zijn kennis inzake belichting, geluid, apparatuur,… Dit komt zeker van pas
tijdens shows en optredens.
Taakverdeling
Tijdens vergaderingen worden de taken onder alle bestuursleden verdeeld. Zij hebben zelf
inspraak in welke taak zij willen uitvoeren tegen een bepaalde deadline. Bij aannemen van
een bepaalde taak/functie zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.
Taakoplijsting:
-

Organiseren van bepaalde activiteiten
 Halloweenstand
 Hap en tap
 Bekers en bestek
 Standjesverhuur
 Verkoop
 Tickets & reclame
 Elektriciteit
 Organisatie dansoptreden
 Wafelverkoop
 Verkoop
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-

-

-

 Reclame
 Organisatie dansers
 Danskamp
 Reclame
 Zaalverhuur
 Dagplanning
 Kookouders
 Verzekering
 Sinterklaasfeest
 Aankoop en bestelling
 Verdeling
 Jaarlijkse dansshow
 SABAM
 Verzekering
 Zaalverhuur
 Belichting –en geluid
 Organisatie repetities
 Sponsoring
 Programmaboekje
 Ontwerp tickets
 Verkoop tickets
 Aankoop kledij
Flyeren
 Verdeling plaatsen
 Ontwerp en kopiëren
Sponsoring
 Powerpoint
 Zoeken van
 Administratie
 Programmaboekje
Activiteiten o.l.v. sportraad Tienen
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IV. Huishoudelijk reglement Dynamik Danceteam

INSCHRIJVINGEN

-

Er wordt gevraagd om jaarlijks in te schrijven via een onlineinschrijvingsformulier. De gevraagde gegevens worden enkel gebruikt voor
de nodige doeleinden (cfr. privacyverklaring Dynamik Danceteam).

-

Prijzen lidmaatschap :
Per semester

-

Per volledig jaar

1 uur

€90

€140

2 uur

€150

€210

3 uur

€210

€270

4 uur

€260

€325

5 uur

€320

€375

Er wordt een gezinskorting aangeboden. Per extra persoon binnen je gezin
kan je van een korting genieten.
AANTAL GEZINSLEDEN

-

Per semester

Per volledig jaar

1

€5

€15

2

€10

€20

3

€15

€25

4

€20

€30

5

€25

€35

De eerste les wordt steeds gratis aangeboden. Wanneer wordt besloten
om zich aan te sluiten bij Dynamik Danceteam dan kan de keuze gemaakt
worden voor inschrijving per semester of voor een volledig dansjaar. De
inschrijving wordt pas definitief wanneer het lidgeld tijdig overgeschreven
is op het volgende rekeningnummer: BE07 0004 2679 6966 (op naam:
Corremans-Willems). Hierna kan er zorgeloos geparticipeerd worden aan
de danslessen!
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DANSLESSEN

-

Tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen gaan de danslessen niet
door. Indien dit toch nodig blijkt te zijn (als repetitiemoment), wordt dit
tijdig door de betrokken dansdocent meegedeeld.

-

Semester 1 loopt van september t.e.m. december. Semester 2 vindt plaats
van januari t.e.m. mei.

-

Dynamik behoudt het recht danslessen te annuleren bij overmacht (door
de dansdocent) of wanneer er te weinig dansers aanwezig kunnen zijn
tijdens een dansles. Deze lessen kunnen niet altijd ingehaald worden.

-

N.a.v. de jaarlijkse dansshow worden er extra repetitiemomenten
georganiseerd. Dansers moeten hier niet extra voor betalen. Deze
repetitiemoment worden tijdig aan de dansers gecommuniceerd

GEZOND EN VEILIG SPORTEN

-

Denk tijdens de danslessen aan je eigen veiligheid. Je schaft best stevig
schoeisel aan (eventueel met enkelbescherming). Er wordt nooit op
sokken gedanst, behalve als dit expliciet vermeld wordt door de
dansdocent (bv: modern street, Modern jazz).

-

Tijdens de danslessen wordt er geen kauwgum geconsumeerd.

-

Breng zeker iets te drinken mee. Enkel water en sportdrank zijn
toegestaan. Deze kan je ook op locatie aankopen.

-

Indien je je tijdens de les blesseert, laat je dit steeds voor je naar huis
gaat weten aan je dansdocent. Alle dansers worden verzekerd bij
Danssport Vlaanderen na het betalen van het jaarlijks lidgeld ( -18j: €5,
+18j: €9 per dansjaar).

-

Mutualiteiten bieden een terugbetaling van het lidgeld per jaar aan. Deze
documenten kunnen binnengebracht worden bij de dansdocenten. Deze
worden je zo snel mogelijk terugbezorgd.
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FOTO EN VIDEO
Indien u wenst dat er van u of uw kind geen foto’s of video’s gemaakt worden,
gelieve dit dan te melden aan uw dansdocent. Foto’s of video’s kunnen mogelijk
worden gebruikt als publicatiemateriaal (cfr. privacyverklaring).

OBSERVATIE
Indien er ouders, familie, vrienden,… komen observeren tijdens de danslessen,
kan dat achter de glazen deur. Tijdens de kiddydanslessen vragen wij om de
eerste of laatste vijf minuten van de les te observeren, omdat de kinderen snel
afgeleid worden of weigeren deel te nemen als ouders in de buurt zijn. Wij
begrijpen uw nieuwsgierigheid en hopen op uw medewerking.

ETHISCH EN VERANTWOORD SPORTEN

-

Elk lid krijgt dezelfde begeleiding, ondersteuning en kansen.

-

De dansgroep ondertekende de panathlonverklaring. Wij verwachten dat
ook onze dansers deze waarden en normen uitdragen.

-

Iedereen die door de dansmicroben gebeten is, is welkom!

KLEDIJ-AANKOOP
De dansgroep koopt voor alle dansers kledij aan voor de jaarlijkse dansshow. De
dansers moeten hier niet extra voor betalen. Er kan een waarborg van €10
gevraagd worden. Indien de kledij niet terug gebracht wordt, zal de waarborg
niet terugbetaald worden. Ook wanneer je plots toch niet mee kan optreden,
wordt je waarborg ingehouden (behalve bij doktersattest).
Er wordt een outfit en sportzak te koop aangeboden om te dragen tijdens
trainingen en ter promotiemateriaal.
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AFWEZIGHEID TIJDENS LESSEN/OPZEGGING LIDMAATSCHAP

-

Indien je niet naar de les kunt komen, gelieve je dansdocent dan op de
hoogte te brengen (liefst 24 uur op voorhand).

-

Lidgelden worden nooit terugbetaald en zijn noch overdraagbaar.

-

Wanneer je besluit je lidmaatschap op te zeggen onder het dansjaar,
worden wij graag op de hoogte gebracht. Vaak worden dansers op reserve
gezet, indien je niet meer komt dansen, komt er dus een plaatsje voor
iemand anders vrij.

GEBRUIK DANSZAAL

-

Zakken, handtassen, jassen, kledij,… worden aan de kapstok gehangen. Al
het materiaal belemmert de veiligheid tijdens de danslessen en zorgt voor
plaatsgebrek.

-

Wanneer je de danszaal verlaat, neem je het afval mee naar beneden. Je
neemt het mee naar huis of geeft het af aan de toog.

-

Indien de groep voor jou nog bezig is, wacht je buiten aan de glazen deur.
Dit ook om plaatsgebrek te voorkomen.
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