
Beste ouder, 

Het dansjaar start op woensdag 12 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 
 

• Vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni optreden 
• Repetities vallen tijdens het weekend van 21 juni en de week erop volgend 

 
 

5. 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. 

 
6. Sportmarkt en uitbeurs 

Zondag 23 september en zaterdag 5 oktober biedt Fundance gratis workshops aan en doen wij 
optredens met de leden die kiezen om hieraan deel te nemen. 

Locatie 23 september: parking schaatsbaan Liedekerke (sportbeurs) 

Locatie 5 oktober: binnenplein gemeentehuis Liedekerke (tijdens kermis opperstraat) 

 

 



7. Uurrooster en betalingen 2018-2019 
 

Lessen van 30 minuten (miniez): €120/jaar of €65/semester.  

Lessen van 45 minuten (kiddies): €135/jaar of €75/semester. 

Lessen van 60 minuten: €145/jaar of  €80/semester.  
(kids, funkiez, teens, groovies en freaks) 

Gelieve bij alle betalingen de naam van uw kind en de lessen die gevolgd worden te noteren. 
IBAN BE56 0017 6999 6988 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vragen? 

hello@fundance.be  
0472/409.555  

WOENSDAG VRIJDAG ZAAL 1 VRIJDAG ZAAL 2 
15.30 MINIEZ 
2015 

18.30 KIDS  
2012 – 2011 – 2010  

 

16.00 KIDDIES 
2014 – 2013  
 

19.30 FUNKIEZ  
2009 – 2008 – 2007  

19.30 TEENS  
2006 – 2005 – 2004  

 20.30 FREAKS  
200O en ouder 

20.30 GROOVIES  
2003 - 2002-2001 

mailto:hello@fundance.be

