Regelement leden van VZW Dance-Control
Houding-Gedragsregels
De leden van VZW Dance-Control dienen een correcte gedragslijn te volgen en dienen zich te
gedragen naar de instructies van de docent en/of bestuurslid. Er wordt van beide partijen een
positieve ingesteldheid verwacht: vriendelijkheid, beleefdheid, verdraagzaamheid, voorkomendheid
en respect voor de anderen. Alle leden zijn mede verantwoordelijk voor de goede sfeer tijdens de
groepslessen en verplaatsingen.
Jongere leden kijken op naar oudere leden, deze worden dan ook geacht het goede voorbeeld te
geven.
Materiële schade die door toedoen of nalatigheid van een lid wordt berokkend kan een geldelijke
tussenkomst gevorderd worden. Pesterijen, grofheid, kwetsend taalgebruik, gebrek aan respect,
fysiek geweld, gebruik van alcohol en/of drugs e.d. worden binnen de VZW niet geduld!
Bovenstaande geldt voor iedereen die in contact komt met de VZW.
Bij leerlingen die reguliere danslessen volgen, is een combinatie met een andere dansschool
mogelijk, maar geen danswedstrijden met een andere dansschool.
Uit veiligheidsoverwegingen behoudt de VZW zich het recht voor om het maximum aantal
inschrijvingen voor een discipline en/of lesuur vast te leggen.
De datum van betaling van het lidgeld bepaalt de inschrijvingsdatum.

Orde- en tuchtmaatregelen
Wanneer een persoon de goede werking van de VZW hindert of de lessen verstoort, kan er een
ordemaatregel genomen worden.
Mogelijke ordemaatregelen zijn: een mondelinge verwittiging, een tijdelijke verwijdering uit de les,
een schriftelijke melding en een aanmelding bij het bestuur. Wanneer het gedrag werkelijk een
probleem betekent voor het verstrekken van de lessen en de werking van de VZW in het gedrang
komt, kan een tuchtmaatregel genomen worden.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
Een schorsing: Houdt in dat de gesanctioneerde gedurende een bepaalde periode afwezig is tijdens
de lessen en activiteiten van de VZW.
Een uitsluiting: Houdt in dat de gesanctioneerde definitief uit de VZW verwijderd wordt.

Verzekeringen
Leden zijn pas verzekerd na betaling van het lidgeld. Overeenkomstig de geldende polisvoorwaarden
dekt de door de VZW onderschreven verzekeringsovereenkomst ENKEL de lichamelijke letsels die de
leden oplopen tijdens de lesuren en op de normale weg tussen de vertrekplaats en de danszaal van
de VZW.

Lichamelijke letsels ten gevolge van ongevallen die plaatsvinden tijdens een activiteit die én
georganiseerd wordt door de VZW én gebeurt onder het toezicht van een lesgever in naam van VZW
zijn eveneens verzekerd.
Het lid dient dit zo snel mogelijk te melden via info@dance-control.be, zo kunnen wij het nodige
doen.
De VZW kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de niet-aanvaarding van een schadedossier
door de verzekeraar.

Bijkomende activiteiten
De VZW organiseert naast het gewone programma eveneens bijkomende activiteiten. De leden
worden hiervan op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht. Huidig reglement blijft van kracht
tijdens alle activiteiten van de VZW of waar de VZW aan deelneemt.
Alle choreografieën van de VZW zijn auteursrechtelijk beschermd.
Uit respect voor de vele uren voorbereiding wordt er een oproep gedaan om geen delen van de les
door te geven aan derden. Beeldmateriaal die tijdens stages, optredens of wedstrijden worden
genomen mogen niet gepubliceerd worden via social media zonder toestemming van de VZW. Bij
publicatie moet steeds de naam van de choreograaf vermeld worden + “Dance-Control”.

Relatie tot pers/ publiciteit
Zonder voorafgaandelijke toestemming van de VZW mag er geen contact opgenomen worden met de
pers of andere publieke instellingen. Alle communicatie en publiciteit in verband met de activiteiten
van de VZW gebeuren door of in samenspraak met de VZW. Indien deze regel overtreden wordt,
kunnen er tuchtmaatregelen genomen worden;
Bij de inschrijving verklaart het lid akkoord te zijn dat foto’s en filmpjes online kunnen verschijnen
waarop leden herkenbaar zijn. Dit kan verschijnen op onze website www.dance-control.be alsook op
ons openbaar facebookprofiel.

