Selectiegroepen
Bij gastoptredens en wedstrijden wordt er een selectie gemaakt, naargelang de grootte van het
podium, keuze van choreografieën, … De leden worden in groepen verdeeld naargelang hun leeftijd,
kennis en vorderingen.
Enkel de choreograaf beslist welke leden deelnemen aan optredens en/of wedstrijden in bepaalde
choreografieën. Hij/zij alleen heeft immers kennis over de prestaties van de leden. Binnen de
selectiegroepen wordt er jaarlijks geëvalueerd, door de desbetreffende docent en Sara Delen, en
wordt nagegaan of het lid voldoende vorderingen heeft gemaakt en met de nodige inzet en
regelmaat de lessen volgt. Een selectie is dus 1 dansjaar geldig.
Leden die zich engageren voor een optreden/wedstrijd, worden geacht aanwezig te zijn op lessen en
repetities. Indien een leerling een les niet kan bijwonen, moet dit voor de les via mail worden
doorgegeven aan info@dance-control.be. Bij kwetsuren die het dansen beletten, is het raadzaam
toch de lessen passief bij te wonen. Bij repetities is dit verplicht.
Uitgezonderd ziekte, is afwezigheid zonder verwittiging op een repetitie taboe, mits dit op tijd werd
meegedeeld aan de leden. Bij afwezigheid kan de deelname aan de choreografie geweigerd worden.
Leerlingen die kiezen voor de DC opleiding, wedstrijdteams en/ of intensive program, kunnen geen
lessen volgen in een andere dansschool. Indien er toch de wens is om een bepaalde les te volgen bij
een andere dansschool kan dit besproken worden met Sara Delen via info@dance-control.be. Het
deelnemen aan danswedstrijden is dus ook niet toegelaten met een andere dansschool.

Wedstrijdhouding
We zien een deelname aan de wedstrijd als een mooie uitdaging voor de VZW en de leden. Omdat
we een goede teamspirit belangrijk vinden willen we toch nog eens volgende principes
benadrukken:
-

-

-

Deelnemende leden gaan altijd als 1 team naar de wedstrijd. Dit betekend dat we andere
leden steunen en niet bekritiseren, ook al gaat het eens wat minder.
Iedereen doet mee aan wedstrijden om te leren en voor zijn dansplezier. Er mag geen druk
worden gelegd op de leden om een podiumplaats te halen.
Deelnemende leden gedragen zich sportief tijdens de wedstrijden, wat ook de uitslag is, we
ontvangen die altijd beleefd.
Deelnemende leden supporteren voor elkaar en voor iedereen even veel. We hebben geen
uitgesproken favoriet binnen het team.
Er kunnen acties worden georganiseerd om geld in te zamelen om de kosten te dekken die
de deelname aan de wedstrijden met zich meebrengen. Iedereen die meedoet aan de
wedstrijden doet actief mee in de acties.
De VZW is afhankelijk van vrijwilligers voor het vervoer. De VZW waardeert het als zo veel
mogelijk ouders hun steentje willen bijdragen.
Het wedstrijdschema wordt in september meegedeeld. Gelieve in jullie planning hier zoveel
mogelijk mee te houden. De dag voor de wedstrijd zullen er altijd nog repetities gepland zijn.
We respecteren de keuzes van de choreograaf en gaan hier niet openlijk over discussiëren.
Op een respectvolle manier mogen altijd vragen gesteld worden en suggesties doorgegeven
worden. Dit kan na repetities en danslessen of via mail naar info@dance-control.be
Discipline tijdens de repetities en wedstrijden is belangrijk.

