
Dance In(n) summer MINI 
Kinderdanskamp in Gooik 

 

WAT  

Dance-Inn organiseert tijdens de week van maandag 30 juli tot en met vrijdag 3 augustus 2018 een 
zomerdanskamp. 

De dansers kunnen vanaf 8 uur terecht in sportcentrum Koornmolen, waar ze opgevangen worden 
door de monitoren. De dansers die geen beroep wensen te doen op de opvang worden ten laatste 
om 8.50 uur in de sporthal verwacht. De activiteiten beginnen om 9.00 uur. Gemiddeld krijgen de 
kinderen 4 uur dans per dag. Tussenin is er ook nog tijd om te knutselen en te spelen. Elke dansdag 
wordt afgesloten om 16.00 uur. Achteraf is er telkens opvang voorzien tot 17.00 uur.  
Vrijdagnamiddag om 17.00 uur laten de dansers in een grote dansshow aan (groot)ouders zien wat 
ze allemaal geleerd hebben tijdens de week.  

 

VOOR WIE 

Deze stage is voor kleuters die het eerste kleuterklasje achter 

de rug hebben (2017-2018) tot en met kinderen die naar het 

derde leerjaar gaan (2018-2019).   

 

WAAR  

De stage gaat door in het gemeentelijk sportcentrum “Koornmolen” Processiestraat 15 in Gooik.  

  

PRIJS  

Je betaalt voor een hele week 100€/kind. Leden van Dance-Inn krijgen 5% korting. Als je je inschrijft 
met meerdere leden van één gezin, krijgt elk deelnemend lid 5% korting. Je kan maximum 10% 
korting hebben per inschrijving.  



Wat is er in de prijs begrepen (dagelijks):  

• Vieruurtje (koek of stuk fruit)   
• Drankje tijdens de middagpauze   
• Verzekering   
• Heel wat dans en andere activiteiten   
• Verrassing (éénmalig)  
  

Wat is er NIET in deze prijs begrepen:   

• Lunchpakket    
• Extra koek of een stuk fruit    
• Gelieve geen geld mee te geven om snoep te kopen, we houden het tijdens de dansstage graag 
gezond! 
 

Annuleren 

De annulatie moet via mail (danskamp@dance-inn.be) gebeuren. Ook indien u nog niet betaald 
heeft, moet u ons via mail op de hoogte brengen. Zo weten wij met zekerheid dat we de plaats aan 
iemand anders kunnen geven.  

Annulatiekosten:            
- Tussen inschrijving en 30 dagen voor aanvang: € 20                 
- Tussen 1 maand en 7 dagen voor aanvang: €50                                                                                                                       
- Vanaf 7 dagen voor danskamp: volledige som  
  

INSCHRIJVEN  

Je kan je inschrijven door het volledig invullen en verzenden van het inschrijvingsformulier.  Nadien 
krijg je een inschrijvingsbevestiging. Het correcte bedrag dient dan zo snel mogelijk gestort te 
worden op de rekening van  Dance-Inn  vzw: BE87 7805 9103 8894  met melding “Dance In(n) 
Summer Mini + naam en voornaam van deelnemer”   

Voor de inwoners van Pepingen: Je kan betalen met Koepongs (afgeven de eerste dag van het kamp).  
Meer informatie en het programma volgen enkele weken voor het kamp via mail. 

 

MEER WETEN? 

Stuur een mailtje naar danskamp@dance-inn.be, we helpen je graag verder! 

 

Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt! 

 


