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nieuwsbrief 1 - september

Welkom bij Dance-Inn!

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur... Het bestuur en de dansdocenten zijn onzettend enthousiast om aan het nieuwe dansjaar te
beginnen! Wij hopen dat we voortaan terug live onze lessen kunnen geven.

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 danslessen mogen verwachten. 

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!

Danslessen

Kom regelmatig en op tijd naar de lessen. Wees steeds min. 5 min voor aanvang aanwezig zodat de docenten tijdig met de les kunnen
starten. De kinderen dienen op het einde van de les direct opgehaald te worden.

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. 

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
nogmaals de kop opsteekt. 

Berlinde François





Coronabeleid Dance-Inn

Indien wij komend schooljaar genoodzaakt zijn de live lessen opnieuw 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 online zoomlessen aanbieden. Deze zullen steeds doorgaan op het reguliere uur. De lessen worden iets ingekort nl. 1 uur
(vanaf jeugdlessen) en 40 minuten (kinderdans, prédans, kidslessen, G-dans), dit is meer haalbaar. Op die manier blijven we toch met
elkaar in contact en blijven we in vorm! 

Concreet wil dit zeggen dat we 20% op het bedrag (lesgeld) per les zullen terugbetalen indien we genoodzaakt zijn als dansschool de
lessen af te gelasten. We delen het totale lesgeld door het aantal lessen per jaar (33 danslessen). Voor de zoomlessen betaal je dan nog
80% van dit lesgeld per les en geven we 20% korting! Op het einde van een semester of dansjaar, afhankelijk van de periode, zullen we
de bereking maken en een terugbetaling doen. 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, en niet te wachten met inschrijven indien je nog twijfelt. 

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 dansschool onze live lessen niet kunnen laten
doorgaan en zoomlessen als alternatief moeten organiseren. 

Voor onze gymlessen is er een ander coronabeleid. Daar kunnen we immers geen zoomlessen aanbieden. Deze leden krijgen hiervoor
een aparte nieuwsbrief. 

Uniform 

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

Lees het hier in de uniformlijst! 

Klassiek in een nieuw jasje

We kozen voor een nieuw uniform voor de klassieke groepen. Deze pakjes van van BLOCH, een zeer kwaliteitsvol dansmerk. De pakjes
zijn sneller leverbaar en een stuk goedkoper! De pakjes van kids en jeugd bevatten zelfs een gratis tailleband.

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 dansdocent. Je noteert
goed jouw naam op een post-it en voegt het bij jouw pakket! Wij zorgen voor een nieuwe maat.

Wij hebben nog heel wat pulls liggen (corona geschenk). Was je vorig jaar lid en heb je nog geen pull gekregen? Vraag ernaar bij jouw
docent en deze geeft jou eentje in de dansles. 

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

De bestellingen en betalingen van het uniform verlopen dit jaar louter via de webshop. Deze gaat binnenkort online! 

http://dance-inn.be/wp-content/uploads/2020/08/Uniform-2020-2021.pdf
mailto:info@dance-inn.be


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. 

Bekijk zeker onze sales 

Wij zijn veranderd van logo, daarom zijn er heel wat stuks in sale. Een mooie korting voor dezelfde kwaliteit! Alleen het oude logo staat er
nog op. De voorraad is beperkt.

Kalender 2020 -2021  

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

 Vakantieplanning

Herfstvakantie: maandag 2 november t.e.m. zondag 8 november 2020
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021: OPGELET: op zaterdag 19 en zondag 20 december
gaan de lessen DOOR!
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
Feest van de arbeid: zaterdag 1 mei
Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei – vrijdag en weekend wel les!
Pinksteren: zondag 23 mei
Pinkstermaandag: maandag 24 mei

Activiteiten

Vriendjesweek: week van 14 september 2020 (tweede dansweek)
Toonmoment wedstrijddanser: 8 november 2020
Sinterklaasfeest: woensdag 2 december 2020
Dance-Inn Goes Italian: (onder voorbehoud COVID)
Meedansweek: week van 31 mei tem 6 juni 2021 (laatste dansweek)

Voorstelling

Door deze onzekere tijden zijn we volop aan het brainstormen over de nieuwe voorstelling dit jaar. Er komt een voorstelling, maar
waarschijnlijk in een ander 'jasje'. Meer info en data binnenkort in jullie mailbox! 

Druk de kalender af en volg de agenda via de Twizzit app.

Blijf steeds op de hoogte van afgelastingen, inhaallessen, examenregeling, extra repetities, last minute wijzigingen via onze agenda op

http://dance-inn.be/wp-content/uploads/2020/08/Kalender-dansjaar-2020-2021.pdf


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

Dansdocententeam Heb je onze docenten reeds ontdekt via sociale media? Ons gemotiveerd team telt maar liefst 16 toppers. Neem
snel een kijkje!

Laysa Ben Aissa, Amy Bousard, Ruby Colle, Tatiana Dhont, Shana De Smet, Lies De Doncker, Benthe De Man, Berlinde François, Laure
Van Belle, Margaux Van der Oost, Babs Pierreux, Kiana Driege, Githe Thollembeek, Elke Van Wanghe, Tuur Sweerman en Stefanie
Vleminckx

Bestuur Wie bestuurt er onze dansschool? 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, docenten 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 dansjaar toe!

Het volledige bestuur en docententeam
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