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LEDENFICHE  (INVULLEN IN HOOFDLETTERS) 

 

NAAM VOORNAAM GEBOORTEDATUM GROEP 

    

    

    

    

 

ADRES  

GSM  

EMAIL 
(Mededelingen gebeuren 

via email) 

 

CONTACTPERSOON IN 

GEVAL VAN 

ONGEVAL/ZIEKTE 
 

EXTRA INFO 
(Belangrijk voor docent, 

vb. Medicatie, op 
medisch vlak) 

 

FACEBOOK ACCOUNT  INSTRAGRAM ACCOUNT  

 

*Dansgroep Do Si Do hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw 

privacy wordt gerespecteerd. 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Dansgroep Do Si Do (info@dosido.be), voor 

ledenbeheer, u op de hoogte te houden en het organiseren van activiteiten. 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien noodzakelijk. Zo 

maken we gebruik van derde partij voor: verzorgen van de internet omgeving (website Do Si Do, 
Facebook, …), het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen, het aangaan van verzekeringen, enz. 

Hierbij kunnen ook foto’s van de activiteiten worden gebruikt. 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken , volstaat het ons dat mee te delen op 

(info@dosido.be).  

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of 

laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak 
van verwerking van persoonsgegevens vindt u op (www.dosido.be) 
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HUISREGLEMENT VOOR DE LEDEN 
 

 De inschrijving is pas geldig na het betalen van het inschrijvingsgeld. 
Het lidgeld dient uiterlijk betaald te zijn op 07/10/2022 zo niet kunnen de leden niet meer 

meedansen tot de betaling is voldaan. 

 De leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de lessen, eventuele voorstellingen indien het 

lidgeld betaald is. 

Het lid of de ouders dienen de lesgever of bestuurslid binnen de 24u na het voorkomen van het 
ongeval hiervan op de hoogte te brengen en een schadeformulier aan te vragen. Dit document zal in 

overeenkomst volledig en waarheidsgetrouw ingevuld worden.  

 De kledingvereisten worden door de docent meegedeeld tijdens de eerste les. 

De leden dragen hun Do Si Do T-shirt tijdens de les. 

Dit geldt voor de groepen: Predans, Hiphop kids & Hiphop Teens. 
Gelieve overal duidelijk de naam van het kind aan te brengen zodat vergeten kledij kan worden 

terugbezorgd. 

 Leden dienen tijdig (in de mate van het mogelijke) te verwittigen dat ze niet naar de les kunnen 

komen. 

 De leden moeten tijdig aanwezig zijn in de les. Te laat komen, stoort de les.  

 Toegang tot de les zal worden geweigerd, indien 15min te laat zonder te hebben verwittigd. 

 Minderjarige dansers worden steeds door een begeleider (ouders, grootouders, vrienden) in de 
danszaal gebracht/opgehaald en worden verzocht te wachten tot er een dansjuf aanwezig is 

 Docenten zijn niet verantwoordelijk voor leden die na de les niet tijdig worden opgehaald door de 
ouders. 

 Ouders worden vriendelijk verzocht de danszaal te verlaten als de les begint.  

 Het is niet toegestaan om frisdrank en eten mee te nemen in de danszaal. Waterflesjes zijn wel 

toegestaan. 

 De leden dienen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de wekelijkse lessen, zeker de laatste 6 
lessen vóór het dansfeest. 

 De leden die deelnemen aan het dansfeest, zijn verplicht aanwezig op de algemene repetitie. 

 De leden nemen zoveel mogelijk deel aan activiteiten waaraan Dansgroep Do Si Do zijn 

medewerking verleent. 

 Ingeschreven voor een activiteit? Dan ben je ook (op tijd) aanwezig op die activiteit. 

 Alle communicatie en publiciteit in verband met de activiteiten van Dansgroep Do Si Do gebeuren 

door/of in samenspraak met het bestuur. Zijn er opmerkingen, klachten, bemerkingen…. kan er 
steeds contact opgenomen worden op het volgende email-adres: info@dosido.be. 

 Elk nieuw lid krijgt één T-shirt gratis. Do Si Do T-shirt (10€) & Pull (35€) kan u bestellen per email : 
info@dosido.be 

 Vergeet niet regelmatig onze site en/of facebookpagina te raadplegen. Wijzigingen/evenementen 

worden er steeds meegedeeld. Ook via mail  en/of whatsappe wordt er vaak gecommuniceerd: 
daarvoor is het noodzakelijk dat u correcte e-mail contactgegevens doorgeeft bij de inschrijving. 

 Foto’s van de activiteiten worden gebruikt voor de website en facebook van Dansgroep Do Si Do.  
Ik ga hiermee akkoord – niet akkoord (schrappen wat niet past) 

 

 
Handtekening lid / ouder     Naam lid 

 
 
_____________________________    ----------------------------------------------------------- 
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