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1.  algemene bepalingen 
 
DancEmotion is de nieuwe naam voor Jazzdans Groenendaal, die een 
feitelijke sportvereniging is. De  vereniging  is  opgericht  in 
september 1971 voor  onbepaalde  tijd  en  zorgt ervoor  dat 
  
* de nodige ruimte wordt ter beschikking gesteld onder vorm van huur van 
polyvalente bovenzaal (die voorzien is voor het geven en volgen van o.a. 
danslessen), Terlindenhofstraat 150 te Merksem voor de groepen minikids, 
kids, jeugd en volwassenen. 
 
* er muziek aanwezig is via de verhuur van de zaal 
 
* de dans (hiphop, jazz, …) wordt gegeven door lesgevers die daar de 
nodige opleiding, ervaring en/of diploma's voor bezitten  
 
Het secretariaat is gevestigd te Merksem, Narcisstraat 13 
 
 
2. Leden 
 
Onze leden bestaan uit onze dansers (van 4 jaar tot ...) en lesgevers. 
Van de leden wordt verwacht dat ze tijdig in de lessen zijn en het 
lidgeld betalen binnen de gevraagde termijn. 
 
 
3. Algemene vergadering en het bestuur 
 
Jaarlijks komen onze lesgevers, voorzitter, secretaris(penningmeester) 
samen voor planning en afspraken en bespreking van de financiële 
situatie.  Planning en info wordt doorgegeven naar leden (en ouders voor 
de minderjarige leden).  De coördinaten van lesgevers en bestuur worden 
doorgegeven zodat vragen steeds kunnen gesteld en besproken worden.   
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en een secretaris, die 
ook de financiële zaken doet.  Zij zijn ook leden van de vereniging.  De 
jeugdcoördinatie wordt gedaan door de lesgevers. 
 
Het dagelijks bestuur  
- verzekert het beheer van onze vereniging 
- kan de overschrijvingen en diverse vormen van betalingsmiddelen 
ondertekenen (er is 1 handtekening vereist) 
- verspreidt de nodige info samen met de lesgevers 
- vertegenwoordigt de vereniging  



- ondertekent alle briefwisseling van de club  
- is de contactpersoon tov de verhuurder van de zalen 
- is de contactpersoon tov de federatie waarbij de leden aangesloten en 
verzekerd zijn 
- houdt toezicht op de financiële verrichtingen en controleert de 
uitvoering; 
- zorgt voor de reservatie van de danslokatie en verspreiding van de 
kalender aan de leden 
 
 
4. Briefwisseling 
 
De briefwisseling  van  algemeen  belang  of  betreffende  de  
administratie  van de vereniging dient gericht aan het adres: DancEmotion 
p/a Karin Renard, Narcisstraat 13 te 2170 Merksem (= secretariaat) 
 
 
5. Verzekeringen en ongevalsaangiften 
 
Onze leden (dansers, lesgevers, bestuur en bij aparte activiteiten de 
vrijwilligers) worden verzekerd via de polis die de federatie KAVVV&FEDES 
aanbiedt. 
 
Verzekering ivm de locatie zelf, is voorzien door de verhuurder.   
 
Aangiftes moeten ingevuld en ondertekend worden volgens de vereisten 
die de polis beschrijft.  
 
 
6. Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, 
pesten en seksueel ongewenste intimiteiten.  Iedereen moet gerespecteerd 
worden, zowel tussen de leden onderling als t.o.v. iedereen die met de 
vereniging te maken heeft.   
 
De gegevens van onze leden worden beschermd zoals vermeld op het 
inschrijvingsformulier. 
 
Het lid (of ouders/voogd) kan de toelating geven of weigeren dat in het 
kader van activiteiten van de vereniging afbeeldingen gemaakt worden om 
deze mogelijk te gebruiken ter promotie van activiteiten van de 
vereniging. Dit wordt door de vereniging gerespecteerd. 
 
Met problemen, vragen omtrent alle vermelde sociale aspecten kan je 
terecht bij onze lesgevers of secretaris en wordt met de nodige discretie 
samen naar een oplossing gezocht.  
 


