
VOS - BEIGEM vzw INSCHRIJVING DANS 2019-2020

Naam Voornaam Bedrag Geboortedatum

Naam PAPA
Straat en nummer:
Postcode
Gemeente
Gsm nummer:
E-mailadres

Naam MAMA
Straat en nummer:
Postcode
Gemeente
Gsm nummer:
E-mailadres
Groepsverdeling:

Mini-Kids Maandag 18 -19u Vicky € 85 2014-2013
Kids beginners Woensdag 18 - 19u Lieze - Vicky € 85 2012
Kidsdance gevorderden Dinsdag 18u - 19u Frone Stuyck € 85 2011-2010 vanaf juni
Kidsdance experts 1 Vrijdag 19 -20u Emma Dugaillez € 85 2010 tot juni-2009
Kidsdance experts 2 Maandag 19u - 20u Anneleen Storme € 85 2008
Clipdance beginners Dinsdag 19 - 20u30 Frone Stuyck € 95 2007
Clipdance gevorderden Donderdag 19 - 20u30 Louise Van Cauter € 95 2006-2005

Clipdance experts Donderdag 19 - 20u30 Louise Van Cauter € 95 2004-2000 ….

Groepsindeling en uren kunnen nog veranderen naargelang de inschrijvingen.

De inschrijving voor het seizoen 2019 - 2020 start vanaf heden.
De huidige dansleden hebben voorrang tot inschrijven tot uiterlijk 15 juli 2019. Vanaf 16 juli 2019 wordt de inschrijving open
gesteld voor iedereen. Er zal een lijst opgemaakt worden op datum van inschrijving.

PS: sommige ziekenfondsen geven een tegemoetkoming voor deelname van uw kind aan danslessen (sport). Op te vragen: een
invuldocument aan uw ziekenfonds.

Dit formulier is in te vullen per danser en af te geven aan
De Smedt Linda - lindadesmedt@vos-beigem.be.

Inschrijving is geldig na betaling : BE85-7330-5503-5406 met melding Inschrijving Naam + voornaam danser

De danssessies starten vanaf maandag 02 september.

Om praktische redenen (maximaal gebruik van turnzaal ipv refter) en om de dansgroepen (maximaal
16 leden/dansgroep) te verbeteren is de Kids- afdeling opgesplitst per geboortejaar. Indien
zusjes/broertjes van opeenvolgend geboortejaar alsnog wensen tesamen in de groep te zitten,
gelieve dit te melden alsook de gewenste dansgroep. In de inschrijvingsprijs zijn 5 kaarten van €2
voor de jaarlijkse pannenkoekenslag inbegrepen. Deze zullen begin januari 2020 meegegeven
worden met de dansers.

PS: voor alle lessen dienen we nog de goedkeuring te verkrijgen van de gemeente.

Bovenstaande gegevens zo snel mogelijk te bezorgen aan Linda De Smedt - lindadesmedt@vos-
beigem.be
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Belangrijk bericht:

3. door de gebouwen gedurende de tijd dat ze gebruikt worden in het verenigingsleven

De ouders van ………………………………….………………………………………………...……gaan akkoord met de deelname
van hun kind aan de Kids- & Clipdance en overige activiteiten van de Kids- & Clipdance ingericht door het bestuur.
Gelieve het inschrijvingsformulier voor "gelezen en goedgekeurd" te dagtekenen en te ondertekenen. (Handtekening
van één van de ouders).

Plaats van de activiteiten: de danslessen vinden plaats onder toezicht op voornoemde avonden in de Gemeentelijke
Basisschool van Beigem. Een aanwezigheidslijst van de kinderen wordt bijgehouden ten behoeve van de ouders. De overige
activiteiten in of buiten het schoolgebouw vinden plaats op verzoek van het bestuur.

De verzekering geldt voor de schade veroorzaakt door:
1. in het verenigingsleven, en die plaatsen onder leiding of toezicht of op gezag van het bestuur;
2. op de weg naar en van de plaats waar het verenigingsleven plaatsvindt;

Verzekering: onze vereniging aangesloten bij VLAMO. Via dit lidmaatschap is de vereniging ingeschreven op de hierna
vermelde verzekeringspolissen die door Vlamo zijn afgesloten bij Mercator nv: burgerlijke aansprakelijkheid (polisnr: 7,213,607),
persoonlijke ongevallenverzekering (polisnr: 7,192,203) en objectieve aansprakelijkheid (polisnr: 7,211,770). Voor de dansers
werd een sportverzekering afgesloten.

Bovenstaande gegevens zo snel mogelijk te bezorgen aan Linda De Smedt - lindadesmedt@vos-
beigem.be


