Beste ouder,
Het dansjaar start op zaterdag 8 september. Hieronder vindt u alle info m.b.t. dansjaar 2018-2019.
1. GDPR
Als VZW zijn wij verplicht een ledenlijst bij de houden.
Uw gegevens bij de inschrijving worden gebruikt voor volgende doeleinden:
-

verzekering van uw kind voor lichamelijke ongevallen tijdens de lessen
mailinglijst voor u de juiste informatie door te geven met betrekking tot de show, wijzigingen
of andere informatie die u als ouder dient te krijgen
contact indien uw kind zich onwel voelt of een ongeval heeft tijdens de les

Uw gegevens worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derden.
2. Instagram en facebook
Fundance heeft een Instagram en facebookaccount waarop groepsfoto’s of video’s gedeeld kunnen
worden. Indien u wenst dat uw kind niet op de foto’s of video’s staat, gelieve dit te melden.
3. T-shirts en pulls
Fundance kledij kan in september besteld worden, deze worden geleverd de week voor de
herfstvakantie.
4. Repetities en data optreden 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 20 april in de Pomblom te Ninove: eerste repetitiemoment. Alle deelnemers
dienen verplicht aanwezig te zijn.
dinsdag 30 april
weekend 3-4-5 mei
woensdag 8 mei
weekend 10-11-12 mei.
Generale repetitie valt op vrijdag 17 mei
Optredens zijn zaterdag 18 mei en zondag 19 mei.
Kaartenverkoop op zaterdag 27 april.

5. Dansstage 2019
Volgend jaar gaat onze dansstage door van 5 tot 9 augustus 2019. U zal zich opnieuw via de site
kunnen inschrijven.
6. Documenten mutualiteit
U kunt via uw mutualiteit een deel van het dansjaar en de dansstage terugtrekken. Gelieve het
document van uw eigen mutualiteit te downloaden en binnen te brengen.

7. Herne pakt uit
Zondag 9 september biedt Fundance gratis workshops aan voor kinderen tussen 8 en 16 jaar. De
dansen die ze leren, worden om 15.00 uur getoond tijdens de pauze van de voetbalwedstrijd.
13.00 Breakdance
14.00 Cheerleading
15.00 Optreden breakdance en cheerleading
8. Uurrooster en betalingen 2018-2019
Lessen van 45 minuten: €135/jaar of €75/semester. 2e uur: €115/jaar of €65/semester
(Kiddies en Dolfijntjes)
Lessen van 60 minuten: €145/jaar of €80/semester. 2e uur: €125/jaar of €70/semester
(Alle andere groepen)
Zumba: €60 voor een 10-beurtenkaart. €95 voor een 20-beurtenkaart
Gelieve bij alle betalingen de naam van uw kind en de lessen die gevolgd worden te noteren.
IBAN BE56 0017 6999 6988
MAANDAG
19.00 ZUMBA

WOENSDAG
14.00 KIDDIES
2014-2013
14.45 Dolfijntjes
2012-2011
15.30 Kids
2010-2009
16.30 Funkiez
2008-2007
17.30 Teens
2006-2005

DONDERDAG
Nieuw !!!
20.00 Dance’aholics
18+ volwassenen
* deze gaat door in de kring

ZATERDAG
9.00 KIDDIES
2014-2013

9.45 DOLFIJNTJES
2012-2011
10.30 KIDS
2010-2009
11.30 FUNKIEZ
2008-2007
12.30 TEENS BENEDEN
2006-2005
12.30 GROOVIES BOVEN
2002-2001
20.30 DANCEVIBES
13.30 TEENS PLUS BENEDEN
18+ volwassenen
2004-2003
13.30 DANCE FREAKS BOVEN
2002-2001
14.30 DANCE ADDICTS BENEDEN
2004-2003
14.30 DANCIENS BOVEN
2000 – 1999 - …
15.30 DANCE MANIACS
2000 – 1999 - …
Groepen in het rood zijn voor alle leden die graag een extra, moeilijkere les willen volgen.
9. Vragen?
hello@fundance.be
0472/409.555

