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1. Recreatieve Teams Children/Juniors/Adults 
 

1.1 Wie kan er inschrijven? 
 
1.1.1 Children: elk lid van Krea die in het 5e of  6e leerjaar zit (indien plaats over 
ook 4e lj). 
1.1.2 Juniors: elk lid van Krea die in het 1e-2e-3e of 4e mb zit.   
1.1.3 Adults: elk lid van Krea vanaf het 5e mb. 

 
 

1.2 Wat wordt verwacht van de dansers? 
 
1.2.1 Elk lid moet minstens jazz & ballet doen (beide stijlen). 
1.2.2 Ondanks het recreatief karakter wordt er wel engagement verwacht van de          
dansers en vragen we een maximale inzet op vlak van aanwezigheden van repetities, 
activiteiten & wedstrijden.  
 
   
1.3 Repetities 
 
1.3.1 Er wordt elke week gerepeteerd met de formatie. 
1.3.2 Er worden 5 repetities gepland voor het oefenen van de small groups, na die 
repetities wordt er verwacht dat de dansers zelf hun dansje oefenen en onthouden.  

  
 
1.4 Wedstrijden 
 
1.4.1 Wij nemen deel met de teams aan het circuit van FDSF-BULDO.  
1.4.2 Er zijn een 7 à 8 wedstrijden per jaar in Vlaanderen. 
1.4.3 Iedereen moet op de wedstrijden zijn of haar training van Krea dragen.  

 
 
1.5 Financieel 
 
1.5.1 Het lidgeld is 160 euro per seizoen. 
1.5.2 De danser moet elke wedstrijd 8 euro inkom betalen om te kunnen 
deelnemen (reglementair bepaald door FDSF). 
1.5.3 De verzekering en 10 euro aansluiting is inbegrepen in de prijs.  
1.5.4 Het lidgeld voor de team deelname (1.5.1) wordt niet terugbetaald, tenzij er 
een doktersbriefje is.  
  



1.6 Kledij 
 
1.6.1 Elk lid krijgt elk jaar een nieuwe t-shirt van de dansschool. 
1.6.2 Elk nieuw lid krijgt een trainingsvest en broek van de dansschool. 
1.6.3 Wanneer de trainingsbroek of vest te klein, kapot of verloren gegaan is, 
moeten er nieuwe aangekocht worden voor 25 euro (vest)/ 20 euro (broek) of moet 
men 15 zakjes LU koekjes verkopen en dan krijgt men een gratis broek en vest. Er zal 
1 verkoopdatum zijn per schooljaar. 

 
  

1.7 Solo’s / duo’s 
 
1.7.1 Er mogen enkel solo’s of duo’s gedanst worden in jazz na goedkeuring Krea.  
1.7.2 Indien men in modern wil deelnemen met een solo of duo moet men sowieso 
moderne lessen volgen in krea. (uitzondering op +18 jarigen tot en met seizoen 
2023-2024) 

  
 
1.8 Small groups 
 
1.8.1 Er worden small groups verdeeld door krea, deze small groups worden 
aangeleerd in max. 5 repetities, nadien zullen de dansers zelf de dansjes moeten 
oefenen en onthouden. 
1.8.3 De small groups zullen gedanst worden in de categorie jazz. 
1.8.2 Iedereen die in een moderne small group zit moet moderne lessen in Krea 
volgen (uitzondering op +18 jarigen tot en met seizoen 2023-2024). 
 

 
 1.9 Gedragscode 
 
 1.9.1 Alle vorm van pesterijen zal worden aangepakt met mogelijke maatregelen                             
              als gevolg.  
 1.9.2 Op wedstrijden is iedereen supportief naar elkaar. Wij willen alle vorm van  
             negativisme vermijden.  
 1.9.3 Wij dulden onder geen enkele vorm kritiek naar dansers van krea of andere 
             scholen alsook is het niet toegelaten om openlijk de jury te bekritiseren.  
 

 
 
 
 



2. Mini Dance Team  
 

2.1 Wie kan er dansen in het MDT? 
 
2.1.1 Kinderen van het 1e of 2e of 3e mb (en in sommige gevallen kinderen van het 
6e lj) die aangesproken worden door Krea kunnen deelnemen aan het MDT.    

 
 

2.2 Wat wordt verwacht van de dansers? 
 
2.2.1 Elk lid moet minstens jazz & ballet doen (beide stijlen). 
2.2.2 Er wordt engagement verwacht van de  dansers en we vragen een totale 
inzet op vlak van aanwezigheden van repetities, activiteiten & wedstrijden.  
2.2.3 Er zijn verplichte deelnames aan de show Zwaml/Oudenaarde, show 
Wevelgem & showcase. 
2.2.4 Er is een verplichte deelname aan de Barcelona Dance Awards tijdens het 
paasweekend. 
 
   
2.3 Repetities 
 
2.3.1 Er wordt elke week gerepeteerd met het team. 
2.3.2 Wanneer je een repetitie niet aanwezig bent tijdens het aanleren van een 
nieuwe choreo kan je die choreo niet meedoen gedurende het jaar (tenzij het over 
een gewettigde afwezigheid gaat zoals een doktersbriefje/…).  
2.3.3 De uren van repetitie kunnen wijzigen doorheen het jaar, naargelang welke 
choreo er moet gerepeteerd worden.  

  
 
2.4 Wedstrijden 
 
2.4.1 Wij nemen deel met de teams aan het circuit van FDSF-BULDO.  
2.4.2 Er zijn een 7 à 8 wedstrijden per jaar in Vlaanderen. 
2.4.3 Iedereen moet op de wedstrijden zijn of haar training van Krea dragen.  
2.4.4 Wij doen mee aan de Barcelona Dance Awards tijdens het paasweekend.  

 
 
 
 
 
 



2.5 Financieel 
 
2.5.1 Het lidgeld is 300 euro per seizoen (repetities, activiteiten, kostuums,...) 
2.5.2 Er moet 450 euro ingezameld worden voor de deelname aan de Barcelona 
Dance Awards. Dit kan door verkoop van pannenkoeken, vinden van sponsors, 
verkoop van kaarten voor de showcase,.... (er gaat telkens 25% van het opgeleverde 
geld). 
vb: Indien je voor 100 euro pannenkoeken verkoopt zal er 25 euro van de resterende 
450 euro gaan.  
2.5.3 Het resterende bedrag wordt gefactureerd 2 weken voor de reis en moet 
betaald zijn voor men op de bus stapt.  
2.5.2 De danser moet elke wedstrijd 8 euro inkom betalen om te kunnen 
deelnemen (reglementair bepaald door FDSF) 
2.5.3 De verzekering en 10 euro aansluiting is inbegrepen in de prijs. 
2.5.4 Het lidgeld (2.5.1) voor team deelname wordt niet terugbetaald, tenzij er een 
doktersbriefje is.  
 
2.6 Kledij 
 
2.6.1 Elk lid krijgt elk jaar een nieuwe t-shirt van de dansschool 
2.6.2 Elk nieuw lid krijgt een trainingsvest en broek van de dansschool 
2.6.3 Wanneer de trainingsbroek of vest te klein, kapot of verloren gegaan is, 
moeten er nieuwe aangekocht worden voor 25 euro (vest)/ 20 euro (broek) of moet 
men 15 zakjes LU koekjes verkopen en dan krijgt men een gratis broek en vest. Er zal 
1 verkoopdatum zijn per schooljaar. 

 
2.7 Solo’s / duo’s 
 
2.7.1 Er mogen enkel solo’s of duo’s gedanst worden in jazz na goedkeuring van 
Krea.  
2.7.2 Indien men in modern wil deelnemen met een solo of duo moet men sowieso 
moderne lessen volgen in krea.   
 
2.8 Small groups 
 
2.8.1 Er worden small groups verdeeld door krea. Deze small groups worden 
aangeleerd in max. 5 repetities, nadien zullen de dansers zelf de dansjes moeten 
oefenen en onthouden. 
2.8.3 De small groups zullen gedanst worden in de categorie jazz. 
2.8.2 Iedereen die in een moderne small group zit moet moderne lessen in Krea 
volgen 



 2.9 Gedragscode 
 
 2.9.1 Alle vorm van pesterijen zal worden aangepakt met maatregelen                             
              als gevolg.  
 2.9.2 Op wedstrijden is iedereen supportief naar elkaar, wij willen alle vorm van  
             negativisme vermijden.  
 2.9.3 Wij dulden onder geen enkele vorm kritiek naar dansers van krea of andere 
             scholen alsook is het niet toegelaten om openlijk de jury te bekritiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Junior Dance Team  
 

3.1 Wie kan er dansen in het JDT? 
 
3.1.1 Iedereen van het 3e, 4e of 5e mb kan deelnemen na het slagen van de 
jaarlijkse auditie. 
   
3.2 Wat wordt verwacht van de dansers? 
 
3.2.1 Elk lid moet minstens jazz & ballet doen (beide stijlen). 
3.2.2 Er wordt engagement verwacht van de  dansers en we vragen een totale 
inzet op vlak van aanwezigheden van repetities, activiteiten & wedstrijden.  
3.2.3 Er zijn verplichte deelnames aan de show Zwalm, show Wevelgem & 
showcase. 
3.2.4 Er is een verplichte deelname aan de Barcelona Dance Awards tijdens het 
paasweekend. 
3.2.5 Er is een verplichte deelname aan de Dutch Open. 
   
3.3 Repetities 
 
3.3.1 Er wordt elke week gerepeteerd met het team. 
3.3.2 Wanneer je een repetitie niet aanwezig bent tijdens het aanleren van een 
nieuwe choreo kan je die choreo niet meedoen gedurende het jaar (tenzij het over 
een gewettigde afwezigheid gaat zoals een doktersbriefje/…). 
3.3.3 De uren van repetitie kunnen wijzigen doorheen het jaar, naargelang welke 
choreo er moet gerepeteerd worden. 

  
 
3.4 Wedstrijden 
 
3.4.1 Wij nemen deel met de teams aan het circuit van FDSF-BULDO.  
3.4.2 Er zijn een 7 à 8 wedstrijden per jaar in Vlaanderen. 
3.4.3 Iedereen moet op de wedstrijden zijn of haar training van Krea dragen.  
3.4.4 Wij doen mee aan de Barcelona Dance Awards tijdens het paasweekend.  
3.4.5  Wij nemen deel aan de Dutch Open. 

 
 
 

 
 

 



3.5 Financieel 
 
3.5.1 Het lidgeld is 300 euro per seizoen (repetities, activiteiten, kostuums,...) 
3.5.2 Er moet 450 euro ingezameld worden voor de deelname aan de Barcelona 
Dance Awards. Dit kan door verkoop van pannenkoeken, vinden van sponsors, 
verkoop van kaarten voor de showcase,.... (er gaat telkens 25% van het opgeleverde 
geld). 
vb: Indien je voor 100 euro pannenkoeken verkoopt zal er 25 euro van de resterende 
450 euro gaan.  
3.5.3 Het resterende bedrag wordt gefactureerd 2 weken voor de reis en moet 
betaald zijn voor men op de bus stapt.  
3.5.2 De danser moet elke wedstrijd 8 euro inkom betalen om te kunnen 
deelnemen (reglementair bepaald door FDSF) 
3.5.3 De verzekering en 10 euro aansluiting is inbegrepen in de prijs. 
3.5.4 Het lidgeld (2.5.1) voor team deelname wordt niet terugbetaald, tenzij er een 
doktersbriefje is.   
 
3.6 Kledij 
 
3.6.1 Elk lid krijgt elk jaar een nieuwe t-shirt van de dansschool. 
3.6.2 Elk nieuw lid krijgt een trainingsvest en broek van de dansschool. 
3.6.3 Wanneer de trainingsbroek of vest te klein, kapot of verloren gegaan is, 
moeten er nieuwe aangekocht worden voor 25 euro (vest)/ 20 euro (broek) of moet 
men 15 zakjes LU koekjes verkopen en dan krijgt men een gratis broek en vest.  Er zal 
1 verkoopdatum zijn per schooljaar. 

  
3.7 Solo’s / duo’s 
 
3.7.1 Iedereen mag kiezen om een solo of duo te dansen, de stijl die men danst op 
de wedstrijden moet men ook actief volgen in Krea. 
3.7.2  Indien men in modern wil deelnemen met een solo of duo moet men 
sowieso moderne lessen volgen in krea.   
3.7.3 Krea mag een solo of duo weigeren wanneer deze onvoldoende getraind is.  
 
 
 
 
 
 

 
 



3.8 Small groups 
 
3.8.1 Er worden small groups verdeeld door krea, deze small groups worden 
aangeleerd in max. 5 repetities, nadien zullen de dansers zelf moeten de dansen 
oefenen en onthouden. 
3.8.3 De small groups zullen gedanst worden in de categorie jazz en/of modern. 
3.8.2 Iedereen die in een moderne small group zit moet moderne lessen in Krea 
volgen. 
 

 
 3.9 Gedragscode 
 
 3.9.1 Alle vorm van pesterijen zal worden aangepakt met maatregelen                             
              als gevolg.  
 3.9.2 Op wedstrijden is iedereen supportief naar elkaar, wij willen alle vorm van  
             negativisme vermijden.  
 3.9.3 Wij dulden onder geen enkele vorm kritiek naar dansers van krea of andere 
             scholen alsook is het niet toegelaten om openlijk de jury te bekritiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Krea’s Dance Team  
 

4.1 Wie kan er dansen in het KDT? 
 
4.1.1 Iedereen vanaf het 5e mb kan deelnemen aan het KDT na het slagen van de 
jaarlijkse auditie. 
   
4.2 Wat wordt verwacht van de dansers? 
 
4.2.1 Elk lid moet minstens jazz & ballet doen (beide stijlen). 
4.2.2 Er wordt wel engagement verwacht van de  dansers en we vragen een totale 
inzet op vlak van aanwezigheden van repetities, activiteiten & wedstrijden.  
4.2.3 Er zijn verplichte deelnames aan de show Zwalm, show Wevelgem & 
showcase. 
4.2.4 Er is een verplichte deelname aan de Barcelona Dance Awards tijdens het 
paasweekend. 
4.2.5 Er is een verplichte deelname aan de Dutch Open. 
   
4.3 Repetities 
 
4.3.1 Er wordt elke week gerepeteerd met het team. 
4.3.2 Wanneer je een repetitie niet aanwezig bent tijdens het aanleren van een 
nieuwe choreo kan je die choreo niet meedoen gedurende het jaar (tenzij het over 
een gewettigde afwezigheid gaat zoals een doktersbriefje/…). 
4.3.3 De uren kunnen wijzigen doorheen het jaar, naargelang welke choreo er 
moet gerepeteerd worden.  

  
4.4 Wedstrijden 
 
4.4.1 Wij nemen deel met de teams aan het circuit van FDSF-BULDO.  
4.4.2 Er zijn een 7 à 8 wedstrijden per jaar in Vlaanderen. 
4.4.3 Iedereen moet op de wedstrijden zijn of haar training van Krea dragen.  
4.4.4 Wij doen mee aan de Barcelona Dance Awards tijdens het paasweekend.  
4.4.5 Wij doen mee aan de Dutch Open. 

 
 
 
 
 
 
 



4.5 Financieel 
 
4.5.1 Het lidgeld is 300 euro per seizoen (repetities, activiteiten, kostuums,...) 
4.5.2 Er moet 450 euro ingezameld worden voor de deelname aan de Barcelona 
Dance Awards. Dit kan door verkoop van pannenkoeken, vinden van sponsors, 
verkoop van kaarten voor de showcase,.... (er gaat telkens 25% van het opgeleverde 
geld). 
vb: Indien je voor 100 euro pannenkoeken verkoopt zal er 25 euro van de resterende 
450 euro gaan.  
4.5.3 Het resterende bedrag wordt gefactureerd 2 weken voor de reis en moet 
betaald zijn voor men op de bus stapt.  
4.5.2 De danser moet elke wedstrijd 8 euro inkom betalen om te kunnen 
deelnemen (reglementair bepaald door FDSF) 
4.5.3 De verzekering en 10 euro aansluiting is inbegrepen in de prijs.  
4.5.4 Het lidgeld (2.5.1) voor team deelname wordt niet terugbetaald, tenzij er een 
doktersbriefje is.  
  
4.6 Kledij 
 
4.6.1 Elk lid krijgt elk jaar een nieuwe t-shirt van de dansschool. 
4.6.2 Elk nieuw lid krijgt een trainingsvest en broek van de dansschool. 
4.6.3 Wanneer de trainingsbroek of vest te klein, kapot of verloren gegaan is, 
moeten er nieuwe aangekocht worden voor 25 euro (vest)/ 20 euro (broek) of moet 
men 15 zakjes LU koekjes verkopen en dan krijgt men een gratis broek en vest. Er zal 
1 verkoopdatum zijn per schooljaar. 

  
4.7 Solo’s / duo’s 
 
4.7.1 Iedereen mag kiezen om een solo of duo te dansen, de stijl die men danst op 
de wedstrijden moet men ook actief volgen in Krea. 
4.7.2 Indien men in modern wil deelnemen met een solo of duo moet men sowieso 
moderne lessen volgen in krea (uitzondering op +18 jarigen tot en met seizoen 2023-
2024). 
4.7.3 Krea mag een solo of duo weigeren wanneer deze onvoldoende getraind is.  

 
 
 
 
 
 
 



4.8 Small Groups 
 
4.8.1 Er worden small groups verdeeld door krea, deze small groups worden 
aangeleerd in max 5 repetities, nadien zullen de dansers zelf de choreo’s moeten 
oefenen en onthouden. 
4.8.3 De small groups zullen gedanst worden in de categorie jazz en/of modern. 
4.8.2 Iedereen die in een moderne small group zit moet moderne lessen in Krea 
volgen (uitzondering op +18 jarigen tot en met seizoen 2023-2024). 
 

 4.9 Gedragscode 
 
 4.9.1 Alle vorm van pesterijen zal worden aangepakt met mogelijke maatregelen                             
              als gevolg.  
 4.9.2 Op wedstrijden is iedereen supportief naar elkaar, wij willen alle vorm van  
             negativisme vermijden.  
 4.9.3 Wij dulden onder geen enkele vorm kritiek naar dansers van krea of andere 
             scholen alsook is het niet toegelaten om openlijk de jury te bekritiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


