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WELKOM 

 

Beste leden, beste ouders, 
 
Welkom bij Dansgroep Chara. Wij zijn heel blij om je te mogen begroeten bij onze vereniging. 
 
Deze brochure geeft je de nodige informatie om goed van start te kunnen gaan als danser bij 
Dansgroep Chara! Heb je daarna nog vragen? Je mag altijd een bestuurslid contacteren (zie p. 
6). 
 
Wij zijn een dynamische, ambitieuze vereniging, met een gevarieerd aanbod van danslessen. 
Wij staan open voor vernieuwing en evolueren steeds mee met de huidige tendensen in de 
amateurdanswereld. Voor ons blijft klassiek ballet wel de basis van de opleiding. 
 
Door de jarenlange goede omkadering bouwde Dansgroep Chara een blijvend karakter op. 
Dansgroep Chara speelt hierdoor een toonaangevende rol met een grote lokale 
maatschappelijke weerklank. Naast de danslessen organiseert Dansgroep Chara nog allerlei 
randactiviteiten en evenementen voor publiek. 
 
Voor ons is elk lid belangrijk en krijgt dan ook de volledige aandacht. Onze gedreven lesgevers 
werken bewust aan het continu verbeteren en bijschaven van ieders persoonlijke danstalent. 
‘Bij de beteren zijn’ is geen doel op zich bij Dansgroep Chara, maar gewoon het gevolg van 
kwaliteitsvolle lessen en gemotiveerde leden. Jouw danstalent wordt stilaan uitgebouwd op 
een aangename manier. Jouw inzet is veel belangrijker dan jouw talent. Vanaf de eerste les is 
plezier gegarandeerd. 
 
Dansen is een menselijk en universeel fenomeen. Het instrument van de dans is ons lichaam. 
Dansen is zingen met je lichaam. Dans is ook een groepsgebeuren, een groep waarvan jij deel 
uitmaakt. De speerpunten van onze vereniging zijn: plezier om te bewegen, met vrienden 
samen zijn, ontspannen, conditieverbetering, muziekbeleving, . 
 
Als nieuw lid bieden wij je de mogelijkheid om eerst vrijblijvend aan enkele lessen deel te 
nemen vooraleer te beslissen om lid te worden van de vereniging. Het bestuur wenst je alvast 
heel veel dansplezier en heel veel oprecht fijne momenten toe!  
 
Je bent van harte welkom bij Dansgroep Chara 
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1. DE ORGANISATIE 

T O E L I C H T I N G  V A N  D E  O R G A N I S A T I E  

1.1 Algemene contactgegevens en maatschappelijke zetel 

Liebiglaan 54 

2900 Schoten 

Tel.  03/646.18.97 - GSM 0474/401.346 

E-mail: info@dansgroepchara.be 

Website: www.dansgroepchara.be 

Ledenwebsite: www.dansgroepchara.peepl.be  

Rekeningnummer: BE 93 8682 2366 6667 

Je kan ons ook op Facebook vinden onder de naam ‘Dansgroep Chara’. 

1.2 Juridische vorm 

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), die beschikt over 

rechtspersoonlijkheid en daardoor een afgescheiden vermogen heeft dat los staat van het 

privévermogen van de aangesloten leden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de individuele leden 

van een vereniging zonder winstoogmerk niet persoonlijk met hun eigen vermogen 

aansprakelijk zijn. 

 

Een vereniging zonder winstoogmerk bestaat uit een Algemene Vergadering van leden, die 

als beleidsorgaan functioneert, en een Raad van Bestuur, die als uitvoerend orgaan 

functioneert. 

 

De hele wettelijke omkadering van de vzw is vastgelegd in statuten die neergelegd zijn bij de 

Griffie onder het ondernemingsnummer 0444913759 . Elke wijziging aan de statuten moet 

met een 2/3de meerderheid goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering. Alle 

wijzigingen dienen ook in het Belgische Staatsblad gepubliceerd te worden. Iedereen kan 

onze statuten inkijken op onze website of op de website van het Belgische Staatsblad. 

Om een dagelijkse werking mogelijk te maken is er een huishoudelijk reglement dat 

eveneens door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd bij eenvoudige meerderheid. 

mailto:info@dansgroepchara.be
http://www.dansgroepchara.be/
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1.3. Huishoudelijk reglement Dansgroep Chara vzw 

In navolging van de statuten van de vereniging ‘Dansgroep Chara vzw’ werd het volgende 
huishoudelijk reglement opgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering . 

Artikel 1: het lidgeld 

a) Om dansend lid van de vereniging te zijn, moet ieder lid een jaarlijkse bijdrage oftewel lidgeld 
betalen. Dit lidgeld moet in twee gelijke bedragen betaald worden: het eerste uiterlijk eind 
september, het tweede uiterlijk op 25 januari. We vragen om enkel via overschrijving te betalen 
om verlies van cash geld te vermijden. 
Na iedere betaling kunt u via uw account op https://dansgroepchara.peepl.be een betaalbewijs 
downloaden dat een geldig document is voor terugbetaling via het ziekenfonds. 
 

b) Het lidgeld wordt berekend per half jaar (vanaf september 2021): 
Semester 1: van september tot januari – Semester 2: van januari tot eind juni 
 

• € 65 voor lessen tot 60 minuten 

• € 80 voor lessen tot 75 minuten 

• € 95    voor lessen tot 90 min 

• € 110 vanaf 2 lessen per week  

• € 120 voor gevorderden A+ / A / B / C / D 

• € 50 voor de extra choreografieles – Gevorderden B 

• € 50 voor hiphop (voor leden die reeds lidgeld betalen voor klassiek/modern) 

• € 100 voor hiphop (voor leden die enkel hiphop volgen) 
 

c) Dit lidgeld omvat de lessen, de accommodatie en verzekeringen. In de mate van het mogelijke zal 
de dansgroep in het nodige voorzien voor de optredens. 
 

d) Leden die wensen uit te schrijven moeten dit melden via info@dansgroepchara.be. Leden die door 
de Raad van Bestuur geweigerd worden omdat zij het huishoudelijk reglement niet respecteren, 
hebben geen recht op terugstorting van de betaalde lidgelden. 

 

Artikel 2: het bijwonen van de lessen 

a) De leden moeten de lessen regelmatig volgen zodat het tempo van de lessen niet wordt afgeremd. 
b) De lessenroosters worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief en de website. Het startuur moet 

gerespecteerd worden. Leden die te laat zijn, kunnen geweigerd worden voor de rest van de les. 
c) Leden kunnen zich ten vroegste tien minuten voor de start van de les aanwezig zijn in de 

kleedkamer. De gevraagde danskledij zijn balletschoenen en een maillot/T-shirt. 
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De schoenen zijn: 

• Zalmroze balletschoenen voor de meisjes van de kindergroepen en gevorderden/klassiek 

• Zwarte balletschoenen voor de jongens 

• Witte sportschoenen met een witte zool voor hiphop. 
 

Truien en alle andere kledingstukken die de bewegingen verbergen, mogen niet gedragen worden 
in de les. Om veiligheidsredenen worden onze leden gevraagd om geen grote juwelen te dragen 
tijdens de lessen. De haren mogen de leden niet beperken in hun bewegingen. 

d) Het leslokaal wordt slechts betreden volgens het reglement van het lokaal, niet vroeger dan de 
normale lesaanvang en enkel wanneer de vorige les beëindigd is. Uitsluitend dit lokaal, de toiletten 
en de kleedkamers mogen door onze leden gebruikt en betreden worden. 

e) Toeschouwers worden niet toegelaten tijdens de lesuren tenzij op de daartoe bestemde 
opendeur- of kijkdagen. 

f) De leden moeten zelf het nodige materiaal klaarzetten vóór de les en achteraf weer opruimen. 
g) Eten, roken en kauwgom kauwen is verboden in de lokalen. Er mag enkel water gedronken worden 

en dat uit herbruikbare flessen. 

Artikel 3: selecties en optredens 

a) De dansgroep wil jonge mensen de kans geven om dansles te krijgen van bevoegde lesgevers en 
aan een prijs die voor iedereen betaalbaar is (ook voor de dansgroep zelf.) Inzet primeert vóór 
talent. Professionalisme is ondergeschikt aan het amateur-zijn van de groep, wat niet wil zeggen 
dat dansgroep Chara niet de ambitie heeft zich kwalitatief steeds meer te ontplooien. 

b) De Raad van Bestuur bepaalt, in samenwerking met de artistieke leiding, de niveau-indeling van 
de leden. De Raad van Bestuur bepaalt eveneens, in het belang van ieder individueel lid en de 
groep, tot welk niveau ieder lid behoort. 

c) Zonder beperkend te willen zijn, wordt de groep in grote lijnen onderverdeeld in:  

• Kleuter en kinderdans (tot 7 jaar) 

• Klassiek, jazz beginners (vanaf 8 jaar en ouder) 

• Klassiek, modern gevorderden A+, A, B, C 
d) Om aan de eigen Chara-voorstellingen deel te nemen, moeten de leden zich vooraf inschrijven. 

Gevorderden A+, A, B en C zijn verplicht om deel te nemen aan de voorstellingen en activiteiten 
(in onderlinge samenspraak). Tevens zal elk lid een waarborg betalen voor het kostuum. Het 
bedrag van de waarborg wordt vooraf bepaald door de Raad van Bestuur.  
Als een lid deze voorwaarden niet nakomt, kan deze niet deelnemen. 
Indien het lid heeft deelgenomen volgens de voorwaarden, wordt deze waarborg terugbetaald. 
Alle deelnemers moeten de lessen regelmatig gevolgd hebben. Indien dat niet het geval is, beslist 
de Raad van Bestuur, samen met de artistieke leiding, of het lid al dan niet kan deelnemen. 

e) Foto’s en filmpjes, genomen tijdens activiteiten, mogen – zonder voorafgaandelijke toestemming 
– gebruikt worden voor publicaties en/of de website en Facebookpagina van Dansgroep Chara 
vzw. 

 

mailto:info@dansgroepchara.be


 

   Maatschappelijke zetel: Chara vzw −  Liebiglaan 54 - 2900 Schoten – Tel 03 646 18 97 

   Penningmeester: Jos Hoefnagels    −  Liebiglaan 54 - 2900 Schoten  – Tel 03 646 18 97 

   info@dansgroepchara.be                 − www.dansgroepchara.be         − Rekeningnr. BE93 0682 2366 6667 

 

1.4 Raad van Bestuur 

De vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. Deze wordt door de Algemene 

Vergadering verkozen en ontslagen. Zij hebben de bevoegdheid om de vereniging te 

verbinden, contracten te sluiten, betalingen te doen. Alles wat de wet of de statuten niet 

expliciet voor de Algemene Vergadering heeft voorbehouden, valt onder de bevoegdheid 

van de Raad van Bestuur.  

Bij vragen of bemerkingen kan je het bestuur contacteren (zie p. 8). 

 

1.5 Vrijwilligers 

Dansgroep Chara is een vrijwilligersorganisatie; ook de Bestuursleden en de leden van de 

Algemene Vergadering zijn vrijwilligers en zetten zich onbezoldigd en naar best vermogen in 

om de vzw te laten bloeien.  Daarnaast doet onze vereniging ook regelmatig beroep op 

vrijwilligers voor uiteenlopende activiteiten. Vrijwilligers zijn verzekerd via een 

vrijwilligersverzekering.  

Mensen die een actievere rol willen spelen binnen de vereniging zijn steeds welkom; zowel 

als lid van de Algemene Vergadering als voor diverse activiteiten. Neem gerust contact op 

met het Bestuur voor meer inlichtingen of om u aan te melden als occasioneel vrijwilliger.  
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1.6. Overzicht bestuursleden 
 

Piet Snels   

Voorzitter 

Tel. 03 658 02 34 

 

 

Jos Hoefnagels 

Penningmeester  

Artistiek coördinator 

Tel. 03 646 18 97 

 

 

 

Niki Steurs  

Secretaris 

Tel. 03 658 35 41 

 

 

 

Anita Caals 

Ondervoorzitter 

Tel. 03 646 18 97 

 

 

 

 

Sandra Voets   
Bestuurslid 
Tel. 0486 695 517 

 

 

 

Maria Gysen 
Bestuurslid 
Tel. 0485 76 33 75 

 

 

 

Inez Hoefnagels 
Bestuurslid 
Tel. 0477 76 46 93 

 

 

 

Karen Lamberts 
Aanspreekpunt 
Mail: 
lambertskaren@gmail.com  
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1.7 Overzicht Jeugdbestuursleden 
 

Imke Verberkmoes 

Jeugdbestuurslid 

 

 

 

 

 

 

Hanne De 

Vleeschouwer 

Jeugdbestuurslid 

 

 

 

Lara Deckers 

Jeugdbestuurslid 

 

 

 

 

1.8. Sponsors en ereleden 

Sponsoring is een structureel onderdeel geworden van onze samenleving. Onze sponsors en 

steunende leden (ereleden) zorgen ervoor dat de activiteiten tegen een redelijke prijs 

kunnen aangeboden worden.  

Ken jij iemand die sponsor of steunend lid wil worden? Aarzel niet om het bestuur te 

contacteren. Elke vorm van sponsoring is altijd welkom. 

 

  

mailto:info@dansgroepchara.be


 

   Maatschappelijke zetel: Chara vzw −  Liebiglaan 54 - 2900 Schoten – Tel 03 646 18 97 

   Penningmeester: Jos Hoefnagels    −  Liebiglaan 54 - 2900 Schoten  – Tel 03 646 18 97 

   info@dansgroepchara.be                 − www.dansgroepchara.be         − Rekeningnr. BE93 0682 2366 6667 

 

Sponsors 

• Verzekeringsteam Kolum 03 680 10 00  

• Argenta kantoor Theo Marijnissen 03 658 42 85  

• Belfius Schoten 03 680 22 00  

• Mama Calinka ijssalon 

• Sint-Michielscollege 

• The Owl 

Ereleden 
Bakkerij De Wit; Mevrouw Clara Gijsens; Scot Reizen; Mevrouw Monique Van Den Bogaert; 
Mevrouw Rita Ferket; de Heer Toon Daems. 

1.9 Samenwerking 

Dansgroep Chara is aangesloten bij onderstaande overkoepelende dansorganisaties. 

• Danskant vzw is een nationaal erkende culturele educatieve jeugdvereniging, 

ondersteund door de Vlaamse overheid. Danskant wil dans, muziek en beweging als 

educatieve en actieve cultuurbeleving verspreiden met als doel de 

persoonlijkheidsontplooiing, maatschappelijke integratie en participatie te bevorderen 

van kinderen en jongeren. 

• Danspunt, het Vlaams steunpunt voor amateurdans, bevordert de artistieke kwaliteit van 

amateurdans in Vlaanderen en Brussel en heeft oog voor het maatschappelijke belang 

ervan. Danspunt streeft naar vernieuwing, naar verdieping en naar het creëren van een 

meerwaarde door de amateurdanssector te stimuleren, te informeren, te ondersteunen 

en te begeleiden. 

• Jeugd & Dans vzw propageert de amateurdans bij de jeugd in heel haar verscheidenheid: 

klassiek ballet, moderne dans, jazzdans, hiphop, kinderdans, Spaanse dans, dans- en 

bewegingsexpressie, choreografie en andere dansvormen. Het is de bedoeling via haar 

verschillende activiteiten de kwantiteit en de kwaliteit van de amateurdans bij de jeugd 

te verhogen. 

 

• Fedes is de sportfederatie die de dansclubs vertegenwoordigt. 

Dansgroep Chara heeft een rijke traditie opgebouwd met samenwerkingen met 

verschillende organisaties waaronder het Cultuurcentrum Schoten, het Sint-Michielscollege, 

de Gemeentelijke Academies, Sportdiensten, Jeugddiensten, de Gemeente Schoten, … 

mailto:info@dansgroepchara.be
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2. LESSEN 

ALLES WAT DE LESSEN AANGAAT 

2.1 Danslessen 

Onze groep staat open voor iedereen die lid wil worden van onze vereniging en die zich akkoord 

verklaart met ons huishoudelijk reglement. De lessen worden ingedeeld per leeftijd en dat vanaf 

4 jaar (2de kleuterklas). 

De inhoud van de lessen wordt aangepast aan de leefwereld en het leervermogen van de 

kinderen. De lessen worden steeds gegeven door pedagogisch geschoolde lesgevers. 

Klassiek ballet is voor alle leden doorheen de ganse opleiding verplicht. Een goede klassieke 

basis zorgt er immers voor dat ook bij andere disciplines een hoger niveau kan bereikt worden. 

Onze groep kiest er echter bewust voor om geen lessen pointes te geven. Het is ook mogelijk om 

enkel de klassieke les te volgen. De lessen jazz en modern en hedendaagse dans kunnen enkel in 

combinatie met de klassieke les gevolgd worden. 

De leden van onze groep betalen lidgeld, geen lesgeld. Dit betekent dat, als er meerdere lessen 

voorzien zijn, het lidgeld ongewijzigd blijft. Alhoewel wij duidelijk vooropgesteld hebben wat we 

per leerjaar willen bereiken, worden er geen proeven afgenomen om de leerlingen tot een 

volgend jaar toe te laten. De inzet van onze leerlingen primeert boven prestaties. Toch wordt er 

af en toe geadviseerd om lessen te volgen in een groep die beter overeenstemt met het 

persoonlijke niveau. 

Er zijn aanvullende bijwerklessen voorzien. Tijdens deze lessen besteden de dansdocenten 

aandacht aan leden die even een beetje extra ondersteuning nodig hebben. De bijwerklessen 

zijn dus in principe van tijdelijke aard voor de leden. Deze lessen kunnen ook gebruikt worden 

voor het aanleren van choreografieën. Deze bijwerklessen zijn gratis. De docenten bepalen in 

overleg met de artistieke leiding wie de bijwerkles mag volgen. 
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Lesstructuur 

BASISLESSEN DANSGROEP CHARA VZW  

Kleuterdans  
4 en 5 jaar 

Kinderdans  
6 jaar 

Voorbereiding klassiek ballet  
7jaar 

Klassiek ballet beginners  
8 jaar 

Jazzdans beginners  
8 jaar 

Hiphop Kind 
8-12 jaar 

Klassiek ballet beginners  
9 jaar 

Jazzdans beginners  
9 jaar 

 

Klassiek ballet  
10 jaar 

Jazzdans  
10 jaar 

Klassiek ballet  
11 jaar 

Modern en Jazzdans  
11 jaar 

Klassiek ballet  
Gevorderden D 

Modern en Jazzdans  
Gevorderden D 

Hiphop Jeugd 
13-15 jaar 

Klassiek  
Gevorderden C 

Modern-hedendaags 
Gevorderden C 

 

Klassiek  
Gevorderden B 

Modern-hedendaags 
Gevorderden B 

Choreografie 
Gevorderden B 

Klassiek  
Gevorderden A 

Modern-hedendaags 
Gevorderden A 

 

Klassiek  
Gevorderden A+ 

 

Modern-hedendaags 
Gevorderden A+ 
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De danslessen gaan door in de sportzalen van het Sint-Michielscollege, Papenaardekenstraat 53,  

2900 Schoten. De leszalen worden gehuurd van het Sint-Michielscollege. Een danszaal is 

voorzien van spiegels. Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig. Er bestaat geen officiële binding 

met het Sint-Michielscollege. Dansgroep Chara is een onafhankelijke en neutrale organisatie op 

alle vlakken. Af en toe worden andere locaties gebruikt; een verandering van locatie wordt tijdig 

meegedeeld aan de leden. 

Tijdens feestdagen en de grote schoolvakanties worden er in principe geen basislessen gegeven. 

De eerste zaterdag van de vakantie zijn er wel steeds lessen voorzien, tenzij dit een feestdag is. 

Deze zaterdag behoort immers nog tot de lopende week. Tijdens de korte vakanties worden wel 

lessen georganiseerd die inbegrepen zijn in het lidgeld. Af en toe worden er ook extra lessen of 

andere activiteiten georganiseerd tijdens de vakanties. Deze activiteiten staan meestal los van 

het basispakket. 

- Herfst- en krokusvakantie: vanaf seizoen 2021-2022 lopen de lessen door tijdens de korte 

vakanties. 

- Paas- en kerstvakantie: we nemen even een pauze en hervatten de lessen na de vakantie. 

- Zomervakantie: er worden extra activiteiten georganiseerd waarvoor apart kan ingeschreven 

worden. 

Tijdens de lessen worden er geen toeschouwers toegelaten omdat dit de kinderen afleidt. We 

laten de ouders van de jongere groepen jaarlijks een les bijwonen tijdens de kijkdagen. 

Daarnaast zijn ouders, grootouders, familieleden, vrienden, enz. welkom op onze opendeurdag 

die we regelmatig organiseren. 

2.2 De lesgevers 

Al onze lesgevers zijn getraind of geschoold voor het niveau waarop ze lesgeven. Zij hebben 

minstens een pedagogische achtergrond of de opleiding van dansinstructeur gevolgd waarbij ze, 

na voltooiing van de stageperiode, een attest ontvingen van animator in het jeugdwerk.  

Permanente bijscholing is ook belangrijk in een vrijwilligersorganisatie. De docenten van 

Dansgroep Chara worden geregeld bijgeschoold via deelopleidingen van dansdocent, 

bijscholingen van dansanimatoren en interne opleidingen. Zij nemen ook geregeld deel aan 

internationale dansstages in binnen-en buitenland. 

 

Het basispakket van lessen kan aangevuld worden met lessen van gastdocenten en/of -

choreografen.  
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2.3 Afwezigheden 

Van de leden wordt verwacht dat ze regelmatig de lessen bijwonen. Wie te weinig aanwezig is 

tijdens repetities en lessen, kan gevraagd worden om niet deel te nemen aan een voorstelling. 

Gelieve afwezigheden te melden via het account van de deelnemer klik op de datum van de les 

en klik op afwezig. Indien leden meermaals afwezig zijn zonder verwittiging, zullen de ouders 

hierover gecontacteerd worden. 

2.4 Voorstellingen 

Tijdens de oneven jaren worden er schoolvoorstellingen gegeven waaraan alle leden vanaf 5 jaar 

kunnen deelnemen. Deze voorstellingen gaan door tijdens het laatste weekend van de 

krokusvakantie. In de krokusvakantie wordt er nog intensief gerepeteerd in de Kaekelaar. De 

jongere leden treden enkel op tijdens de middagvoorstellingen. Onze leden moeten aanwezig 

zijn tijdens de generale repetitie van de tweejaarlijkse grote voorstelling. Wie niet aanwezig is op 

de generale repetitie, kan niet deelnemen aan de voorstelling, ongeacht of er een waarborg 

betaald is. 

Dansgroep Chara neemt ook geregeld deel aan voorstellingen of wedstrijden georganiseerd door 

derden, om de uitstraling van de groep te vergroten. Deze engagementen worden steeds 

vastgelegd in samenspraak met de leden. De gevorderden A+, A en B worden geacht om zowel 

aan de tweejaarlijkse grote voorstelling als aan de andere engagementen deel te nemen. Dit in 

ruil voor de extra lesuren die zij krijgen en waarvoor zij niet bijbetalen. 

2.5 Grensoverschrijdend gedrag 

Pestgedrag hoort niet thuis in onze dansgroep. Geen enkele vorm van pestgedrag wordt in onze 

vereniging aanvaard. Deze vormen kunnen zijn: verbaal of fysiek geweld, uitsluiten of negeren, 

stelen of vernietigen), intimidatie of dreigementen, cyberpesten, … We sluiten hiervoor onze 

ogen niet.  

Bij een vermoeden van pesterijen wordt ingegrepen. Ouders, lesgevers of leden kunnen 

pesterijen melden bij het bestuur of de contactpersoon (zie p.8). Aan de ouders wordt mogelijk 

gevraagd om constructief mee te werken.  

Meld pestgedrag steeds zo vlug mogelijk. Hoe vlugger we kunnen ingrijpen, hoe groter de kans 

op succes. Wie niet wil meewerken aan de oplossing van een pestconflict wordt gestraft. 
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3. RANDACTIVITEITEN 

WAT CHARA NOG MEER TE BIEDEN HEEFT  

Naast de basislessen worden er nog verschillende randactiviteiten georganiseerd door de 

vereniging. Deze randactiviteiten proberen we te organiseren voor de verschillende 

leeftijdsgroepen. 

3.1 Vriendendagen 

Elk jaar organiseren we een week waarin onze leden, vrienden en vriendinnen van dezelfde 

leeftijd mogen uitnodigen om mee les te volgen. Deze vriendendagen vinden meestal plaats op 

het einde van het dansseizoen en gelden voor alle leeftijdsgroepen. 

  

mailto:info@dansgroepchara.be


 

   Maatschappelijke zetel: Chara vzw −  Liebiglaan 54 - 2900 Schoten – Tel 03 646 18 97 

   Penningmeester: Jos Hoefnagels    −  Liebiglaan 54 - 2900 Schoten  – Tel 03 646 18 97 

   info@dansgroepchara.be                 − www.dansgroepchara.be         − Rekeningnr. BE93 0682 2366 6667 

 

3.2 Kindernamiddag 

Elk jaar wordt er een kindernamiddag georganiseerd voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Voor deze 

activiteit zijn vrienden en vriendinnetjes ook welkom mits ze ook tussen 4 en 8 jaar oud zijn. 

Deze activiteit wordt in het begin van het dansseizoen georganiseerd zodat nieuwe leden elkaar 

beter kunnen leren kennen. Afhankelijk van de aard van het programma kan hiervoor een kleine 

bijdrage gevraagd worden. 

3.3 Kijkdagen 

Voor de jongere leden worden er tijdens de maand november kijkdagen georganiseerd. Tijdens 

deze kijkdagen worden de ouders uitgenodigd in de les. Zo kunnen zij zich een beeld vormen van 

hoe het er in de les aan toe gaat. 

3.4 Opendeurdag 

Regelmatig wordt er een opendeurdag georganiseerd voor familieleden, grootouders en 

vrienden. De leden tonen die dag hun lessen in de twee leszalen. Alle lessen worden getoond op 

een zaterdag zodat de leden ook de lessen van de anderen kunnen bijwonen. 

3.5 Workshops en dansstages 

Wij blijven continu streven naar kwaliteitsvolle lessen voor al onze leden. We willen onze leden 

maximaal laten ontplooien met extra dansactiviteiten naast het solide basisprogramma. Tegen 

democratische prijzen bieden we extra workshops aan voor onze leden. Deze gastdocenten zijn 

meestal grote namen uit het dansmilieu. 

Ook tijdens de vakantieperiode bieden we onze leden de kans om hun conditie op peil te 

houden. Dansgroep Chara laat dan ook niet-leden kennismaken met verschillende dansstijlen, 

aangevuld met randactiviteiten. Deze stages worden ondersteund door eigen dansdocenten. 

3.6 Jeugdmaneuvers 

Tijdens het jaar dat er geen voorstelling is, organiseren we onze Jeugdmaneuvers. 

We trekken er dan een heel weekend op uit met de 8-12-jarige leden. Deze uitstap staat meestal 

gepland in februari of maart. Er worden naast dansactiviteiten nog allerlei andere activiteiten 

voorzien. Enkele extra begeleiders gaan mee om alles in goede banen te leiden. In de 

democratische prijs zit het vervoer, overnachting, activiteiten, eten, … inbegrepen. 
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3.7 Teambuilding 

Individuele en uiteenlopende talenten zijn van groot belang in onze vereniging. Een goede 

samenwerking is minstens even belangrijk. Het samenhorigheidsgevoel wordt verder versterkt 

tijdens onze teambuildingsdagen voor de Gevorderden A+, A, B en C. 

3.8 Uitwisselingsprojecten met buitenlandse dansgroepen 

De dansgroep heeft ervaring met buitenlandse uitwisselingsprojecten. De laatste uitwisseling 

gebeurde met een Finse dansgroep. Onze leden organiseerden hiervoor verschillende 

sponsoractiviteiten, bijvoorbeeld een carwash, om de kosten te drukken. Deze uitwisselingen 

staan niet standaard gepland omdat de uitwerking van deze projecten bijzonder tijdrovend is 

voor een vrijwilligersorganisatie. Uitwisselingsprojecten kunnen met één of met meerdere 

leeftijdsgroepen gebeuren. 

3.9 Andere randactiviteiten 

Af en toe wordt er samen een dans- of balletvoorstelling bezocht. Meestal gebeurt dit tegen 

verminderde tarieven. 

De prijzen van alle randactiviteiten proberen we steeds zeer democratisch te houden. In de regel 

worden de activiteiten tegen kostprijs ingericht. In bepaalde gevallen worden de kosten niet 

doorgerekend en doen we beroep op de verenigingsmiddelen. 
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4. PRAKTISCH 

ENKELE PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

4.1 Balletkledij 

De balletkledij is vrij te kiezen naar ieders budget. Ze moet nauw aansluitend zijn en een 

volledige bewegingsvrijheid geven. Zo kunnen de lesgevers de foutjes verbeteren, waarvoor u 

tenslotte naar de les komt. 

We stellen wel hogere eisen aan de balletschoenen. Voor de lessen is er geen bepaalde kleur 

van schoeisel verplicht, maar voor de voorstellingen is dat wel zo. Dan vragen we om de 

volgende kleuren te dragen:  

- voor de meisjes zalmkleurig 

- voor de jongens zwart 

Daarnaast vragen we met aandrang om het juiste type te kopen. De ervaring heeft ons 

geleerd dat andere types of merken steeds problemen opleveren. In het begin van elk 

seizoen organiseren we een gemeenschappelijke aankoop van de juiste balletschoenen om 

een voordelige prijs te bekomen. 

Voor het type dansschoenen (flats) die Chara aanbeveelt, moeten de schoenen aangepast 

worden aan de voetjes van het kind. De koordjes moeten nog aangetrokken worden en 

elastiekjes moeten ervoor zorgen dat de hiel op zijn plaats blijft zitten.  

Hoe de balletschoenen voorbereiden? 

• Doe de schoenen aan en sta recht, trek de touwtjes zachtjes aan, zodat ze 

aansluiten aan de voet. 

• Leg een dubbele knoop en knip het overschot van de touwtjes +/- 2 cm af. Maak a.u.b. 

geen strikjes; deze komen steeds los! 

De hiel wordt opgehouden door een elastiekje dat als volgt wordt bevestigd.: 

• Plooi de hiel plat naar binnen en de hoekjes die gevormd worden aan de zijkant (A en 

B zie schets) is de plaats waar de elastiek moet ingenaaid worden. 
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Voor de lessen hiphop vragen we om witte (egale) sportschoenen te gebruiken met een witte 

zool. De kledij is vrij te kiezen naar ieders budget. Ze moet wel volledige bewegingsvrijheid 

geven. 

De haren moeten steeds vastgemaakt worden. Lange oorbellen en horloges zijn verboden om 

veiligheidsredenen. 

4.2 Drank en snoep 

Het gebruiksreglement van de zaal verbiedt eten en drinken in de sportzalen. Uiteraard wordt 

hier uitzondering gemaakt voor het drinken van water. We streven ernaar om een dansschool te 

zijn zonder snoep! Help ons om snoepgoed, chips, koeken, of zoetigheden te weren uit de 

kleedkamers. Kleine traktaties wanneer uw kind jarig is kunnen wel, maar liefst in samenspraak 

met de lesgevers. 

4.3 Verzekering 

Onze vereniging heeft een verzekering tegen lichamelijke ongevallen  

Wat te doen bij ongevallen? 

Verwittig Jos Hoefnagels via gsm 0474 401 346 en kom een aangifteformulier ophalen, laat 

het invullen door de behandelende arts en breng het terug naar Jos Hoefnagels, Liebiglaan 

54, 2900 Schoten. 
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4.4 Attesten voor het ziekenfonds 

Het lidgeld dat je betaalt voor jouw kind komt in aanmerking voor tussenkomst van het 

ziekenfonds. Opgelet, deze tussenkomst wordt niet door elk ziekenfonds gegeven.  

Vraag naar de juiste documenten bij jouw ziekenfonds. Meestal kan je die zelf afdrukken van 

hun website. Vul deze formulieren ZELF volledig in. Print ook het betaalbewijs af via jouw 

account en lever het samen met het document van de ziekenfonds in bij jouw ziekenfonds. 

Er moeten geen handtekeningen of stempels toegevoegd worden, alles staat op het 

betaalbewijs. 
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5. COMMUNICATIE 

HOE COMMUNICEREN WIJ? 

Communicatie binnen een vereniging is belangrijk voor een goede werking. Het doel van het 

communicatieplan is om iedereen op een optimale en structurele wijze te informeren. De 

ouders en/of de leden van onze organisatie worden via verschillende kanalen op de hoogte 

gehouden. Wij adviseren om hieraan de nodige aandacht te schenken. Hieronder leggen we 

even kort uit via welke kanalen we communiceren. 

 

Opgave van e-mailadressen bij inschrijving 

Bij de inschrijving geeft u het e-mailadres in waarop u alle communicatie van de dansgroep 

wenst te ontvangen. U kan ook meerdere e-mailadressen opgeven, voor beide ouders, 

grootouders en eventueel het dansende lid zelf. Ieder lid kan zijn persoonlijke gegevens zelf 

beheren via zijn account op www.dansgroepchara.peepl.be  De communicatie van de dansgroep 

verloopt nagenoeg hoofdzakelijk digitaal. 

5.1. Communicatie van algemene aard 

Website en sociale media 

Berichten op de website, Facebook en eventuele andere sociale media, hebben eerder een 

algemeen karakter en richten zich zowel naar de leden als naar een bredere groep. 

Nieuwsbrieven omvatten informatie over het reilen en zeilen van de dansgroep, data, geplande 

activiteiten, … Deze informatie is meestal van algemene aard. Deze nieuwsbrieven worden ook 

verspreid naar sympathisanten, sponsors, oud-leden, gemeentebestuur, overheden, … 

5.2 Berichten voor de leden en hun ouders 

De onthaalbrochure bevat alle praktische informatie over onze dansgroep en wordt aan elk 

nieuw lid bezorgd bij inschrijving. Lid worden van Dansgroep Chara betekent het respecteren 

van de afspraken die in deze onthaalbrochure zijn vastgelegd. 

Een ledenbericht bevat informatie dat van rechtstreeks belang is voor de leden. Deze berichten 

zijn van praktische of organisatorische aard. De verspreiding ervan is dus naar de eigen groep en 

de lesgevers. Ledenberichten kunnen betrekking hebben op een beperkte groep leden; zij 

worden daarom enkel verstuurd aan de betrokkenen. 
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5.3 Individuele communicatie 

Individuele berichten verlopen steeds telefonisch, per e-mail of via een persoonlijk gesprek. 

Dergelijke berichten hebben meestal betrekking op slechts één lid. 

Zelf kan u ook altijd contact opnemen via info@dansgroepchara.be of met een van de 

bestuursleden. Dit kan persoonlijk, telefonisch of via e-mail. De contactgegevens vindt u op 

pagina 6 in deze brochure. Aarzel niet om contact op te nemen. 

5.4 Verwerking van gegevens 

Om een goede werking van onze dansgroep te garanderen en vlot te kunnen communiceren 

verzamelen we foto’s en de volgende persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam 

- Geboortedatum 

- Geslacht 

- Telefoonnummer 

- Adresgegevens 

- Mailadres 

- Rekeningnummer 

 

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens nooit 

doorgeven aan derden. 
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