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nieuwsbrief 1 gym - september

Welkom bij Dance-Inn gymnastics

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur... Het bestuur en de gymtrainers zijn onzettend enthousiast om aan het nieuwe gymjaar te
beginnen! 

Via deze weg zullen jullie op de hoogte gehouden worden van alle belangrijke info en weetjes. Lees de nieuwsbrieven dus steeds
grondig door. Je kan deze nieuwsbrieven ook via onze website raadplegen.

Je bent ingeschreven, super!

Wij zijn heel blij dat we jou in onze nieuwe gymlessen mogen verwachten! Een nieuw avontuur voor jou en ons! 

TIP: Geef tijdens de eerste les jouw attest van de mutualiteit af. Wij vullen het voor jullie in en bezorgen het zo snel mogelijk terug. Op die
manier kan je nog een aardig centje terugkrijgen. 

Vergeet ook jouw betaling niet in orde te maken voor de start van het schooljaar. Dan ben je direct in orde!

Gymlessen

Kom regelmatig en op tijd naar de lessen. Wees steeds min. 15 min voor aanvang aanwezig zodat de trainers tijdig met de les kunnen
starten. De kinderen dienen op het einde van de les direct opgehaald te worden.

We verzamelen buiten (coronamaatregel) en komen met de trainer naar binnen. We respecteren de eenrichting en voorkomen zo contact
met andere clubs/ bubbels. 

De aanvankelijke afdeling is gebeurd op basis van leeftijd. (1ste en 2de leerjaar, 3de en 4de leerjaar, 5de en 6de leerjaar). Tijdens de
eerste lessen zullen er 'testjes' worden afgenomen. Op basis van het niveau van de gymnast, kan deze in een andere groep worden
ingedeeld. Op die manier kunnen we de gymnasten op de best mogelijke manier begeleiden en laten groeien tot een topgymnast. Wij
laten de nieuwe groepsindeling dan de tweede of derde lesweek weten. Elke groep heeft dan zijn vaste trainer met wisselende
hulptrainers. 

Kan je er niet bij zijn? Zet je op 'afwezig' in de agenda van Twizzit. Alle lessen die je volgt zullen in de agenda staan. Automatisch sta je
op aanwezig. 

Uitschrijven? Heb je na een proefles de smaak van het turnen toch niet te pakken, dan kan je uitschrijven via mail, uitzonderlijk in de
maand september. De eerste proefles is gratis. De overige lessen worden wel in rekening gebracht.

Coronamonstertje 

We kunnen er niet omheen... Corona heeft al heel wat roet in het eten gegooid. Daarom willen we goed voorbereid zijn indien het virus
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nogmaals de kop opsteekt. 





Coronabeleid Dance-Inn

Indien wij komend schooljaar genoodzaakt zijn de live lessen af te gelasten, zullen wij een deel van het lidgeld terugbetalen o.b.v. het
aantal geannuleerde lessen. Deze terugbetaling zal op het einde van het semester/ dansjaar plaatsvinden. Op die manier kunnen we
voor iedereen het correcte bedrag berekenen. We zullen wel een drive ter beschikking stellen met leuke filmpjes en oefeningen van onze
trainers om thuis te oefenen. 

Concreet: We delen het totale lesgeld door het aantal lessen per jaar (33 trainingen) en betalen dit bedrag per geannuleerde les terug.
Voorbeeld: 5 geannuleerde lessen --> lesgeld gedeeld door 33 x 5 lessen = terugbetaalde bedrag

Opgelet, indien jij zelf niet aanwezig kan zijn in een les door aanraking met Corona of door verplichte quarantaine in jouw regio van
woonplaats, is er geen recht op terugbetaling. De terugbetaling geldt enkel indien wij als club onze live lessen niet kunnen laten
doorgaan. Uiteraard is het correct betalen van jouw inschrijvingsgeld vooraf verplicht. Vandaar onze oproep om jouw betaling in orde te
maken, indien je dit nog niet deed. 

Uniform 

Het dragen van een uniform is verplicht. Wat moet jouw gymnast aandoen?

Kleutergym

Eigen turnpakje
Eigen spannend shortje (liefst zwart/ donkerblauw) 
Optioneel: pull van de club met naam op
Haar uit de ogen in staart/ dotje 
Géén juwelen!

Basisgym en acro  

Turnpak van de club 
Turnshortje van de club
Optioneel: pull van de club met naam op  
Haar uit de ogen in staart/ dotje 
Géén juwelen! 

Het produceren van onze club-eigen turnpakjes duurt enkele weken. In afwachting tot de levering van de turnpakjes, mag je jouw eigen
turnpak/balletpak aandoen. Heb je dit niet? Doe dan een spannend topje aan met een spannend shortje. 

Pasdagen

Kledij passen lijkt ons weinig coronaproof... Daarom worden de pasdagen afgelast en vervangen door een webshop. De leden krijgen na
bestelling en betaling hun pakketje mee naar huis.

Indien iets niet past, moet je een mailtje sturen naar info@dance-inn.be. Wat niet past geef je terug aan jouw lesgever. Je noteert goed
jouw naam op een post-it en voegt het bij jouw pakket! Wij zorgen voor een nieuwe maat.

Alle nieuwe leden krijgen van ons een gratis sportzak! Duidt hem aan in de webshop! 

De bestellingen en betalingen van het uniform verlopen louter via de webshop. Deze gaat binnenkort online! Indien je niet in de
mogelijkheid bent om dit online te doen, mag je ons telefonisch een seintje geven. Dan helpen we jou zo verder. 
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We gingen onlangs naar Comar Sport te Aalst voor het samenstellen van onze eigen turnpakjes. Spannend! 

Kalender 2020 - 2021  

Start van het gymjaar: maandag 7 september 2020
Einde van het gymjaar: zondag 6 juni 2020

 Vakantieplanning: Geen lessen

Herfstvakantie: maandag 2 november t.e.m. zondag 8 november 2020
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021
Krokusvakantie: maandag 15 februari t.e.m. zondag 21 februari 2021
Paasvakantie: maandag 5 april t.e.m. zondag 18 april 2021 (Pasen en paasmaandag vallen in de vakantie)

Feestdagen: Geen lessen

Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020

Activiteiten

Vriendjesweek: week van 14 september 2020 (tweede week)
Sinterklaasfeest: woensdag 2 december 2020 
Dance-Inn Goes Italian: eetfestijn (data te bepalen, onder voorbehoud COVID)
Meeturnweek: week van 31 mei tem 6 juni 2021 (laatste week) 

Blijf steeds op de hoogte van afgelastingen, inhaallessen, last minute wijzigingen via onze agenda op Twizzit! Raadpleeg dit voor elke
les. 

Wie is wie?

Dagelijkse leiding dansschool drie gemotiveerde leidinggevenden met een groot hart voor dansen en Dance-Inn in het bijzonder!

Amy Bousard, Lies De Doncker & Berlinde François

Gymtrainers team Heb je onze trainers reeds ontdekt via sociale media? Ons gemotiveerd team telt maar liefst 9 toppers. Neem snel
een kijkje!

Els Leys, Gregory Vierendeel, Chloë Heymans, Kelly Hallot, Yani Ausloos, Stefanie Vleminckx, Shana De Smet, Lies De Doncker en
Berlinde François

Bestuur Wie bestuurt er onze club? Ontdek onze bestuursleden met een hart voor Dance-Inn op onze website. 

Voorzitter: An Willaert, Secretaris: Koen Dhertoge, Penningmeester: An Belsack



Zetelende leden: Nicole Pessemier en Gunther De Man + Amy Bousard, Lies De Doncker en Berlinde François

Contact

Je kan ons contacteren via Twizzit. Liever een mailtje/ telefonisch? Dat kan nog steeds! 

Bestuur: bestuur@dance-inn.be
Algemene informatie lessen, trainers en uniform: info@dance-inn.be
Inschrijvingen lessen en algemene administratie: inschrijvingen@dance-inn.be
Telefonisch: 0476 90 88 53

Social media

Facebook: Pagina Dance-Inn 
Instagram: danceinn_vzw 
Tik tok: danceinn_vzw 

We wensen jullie een heel fijn turnjaar toe!

Het volledige bestuur en trainers team
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