
 

Dansvereniging Peel·Dancers 

 
 
 

Informatieboekje 
en 

Huishoudelijk reglement 
2019-2020 

 
Mei 2019



 
 

2 

 

Inhoud 

Voorwoord ............................................................................................. 3 
Bestuurssamenstelling ........................................................................ 4 
Vrijwilligerstaken Peel·Dancers ......................................................... 4 
Trainsters .............................................................................................. 5 
Trainingslocatie .................................................................................... 5 
Lidmaatschap ....................................................................................... 5 

Aanmelden ........................................................................................ 5 
Contributie ......................................................................................... 5 
Afmelden ........................................................................................... 6 

Lestijden ................................................................................................ 7 
Trainingen ............................................................................................. 7 
Toernooien en overige optredens ..................................................... 7 

Kledingvoorschriften ........................................................................ 7 
Danspas ............................................................................................ 8 
Startgelden toernooien .................................................................... 8 
Opmerkingen .................................................................................... 8 
Regels tijdens toernooien ............................................................... 8 
Overige optredens ........................................................................... 9 
Vervoer naar toernooien en andere evenementen ..................... 9 

Zo houden we de contributie laag ! ................................................... 9 
Grote Clubactie ................................................................................ 9 
Wafelactie ......................................................................................... 9 
Garderobedienst Smèlehof ... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Eigen danstoernooi .......................................................................... 9 

Jaarkalender ....................................................................................... 10 
Bijlage 1: .............................................................................................. 11 
 

 



 
 

3 

 

Voorwoord 

 
Beste Peel·Dancer, 
 
 
In dit informatieboekje staat alle belangrijke informatie van de vereniging. In het seizoen dat voor ons staat zult 
u via de mail, de website, het weekblad YNB en weekblad De Peel en Maas van onze activiteiten en/of 
resultaten op de hoogte worden gehouden. 
 
Als vereniging bieden we verschillende vormen van dans en hiernaast ook nog danceworkout voor 
volwassenen. 
 
We hopen dat iedereen een heel sportief en gezellig seizoen zal hebben en mochten er vragen of opmerkingen 
zijn, dan horen wij dat graag. 
 
Voor iedereen heel veel dansplezier! 
 
Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privacy Policy 
 
Als vereniging gaan we vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens om. U kunt zien hoe we dit doen in 
onze Privacy Policy welke te vinden is op onze website.
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Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Marleen Alders 
Secretaris:  Sabina van den Heuvel 
Bestuurslid: Suzanne Hendrix 
Bestuurslid: Petra Kuenen  
Bestuurslid: Jolanda Willemse 
 
Secretariaat: peeldancers@gmail.com 
 
Onze dansvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Danssport Organisatie (NDO) 
Zie voor meer informatie www.ndo-danssport.nl . 

 

Vrijwilligerstaken Peel·Dancers 
 

Om onze dansvereniging draaiende te houden is het noodzakelijk dat alle leden actief hun steentje bijdragen. 
Uiteraard kan en hoeft niet iedereen in een commissie plaats te nemen, al zou het erg plezierig zijn als 
iedereen hier een periode voor beschikbaar is (het is behalve leuk ook leerzaam!). Tijdens de start van het 
nieuwe seizoen krijgt ieder lid een uitnodiging voor een vrijwilligersfunctie binnen de vereniging. Middels een 
takenlijst, waarop door iedereen iets ingevuld dient te worden, zullen deze taken worden verdeeld.  

mailto:peeldancers@gmail.com
http://www.ndo-danssport.nl/
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Trainsters 
Peggy Franssen  
Suzanne Hendrix 
 
 

 

Jolanda Poels  
Ivon Verstegen 
 

 
 Robin Willemse  

Lian Penninx  

  

Eveline  de Koster  

  

  
  

Trainingslocatie 

Zaal Forest 
Jan Poelsweg 12 
5813BN Ysselsteyn 
Tel. 0478-542059 
 
De ingang voor de trainingszalen is achterom bij de parkeerplaats. Graag de fietsen plaatsen in het fietsenrek. 
Wanneer u uw kind komt ophalen van de training verzoeken wij u om even te wachten bij binnenkomst in het 
halletje (bij de wc’s) tot het tijd is.  
 

Lidmaatschap 

Aanmelden 

Je mag altijd eerst een proefles volgen. Wil je lid worden dan kun je het inschrijfformulier invullen. Het formulier 
kun je downloaden via de website of opvragen bij peeldancers@gmail.com .  
Garde en showdans is een echte teamsport, ieder heeft in de dans een eigen plaats. Samen met de trainsters 
wordt er hard gewerkt om tijden de toernooien een mooie dans neer te zetten. Er kan dus niemand in het team 
gemist worden. Tussentijds afmelden voor deze groepen is dan ook niet mogelijk. 

Contributie 

Groep Bedrag Opmerkingen Looptijd Seizoen 

Garde/Show starters €100,- Per jaar geen toernooi 1 mei t/m 30 april 

Garde/Show 
Toernooigroep 

€125,- Per jaar 1 mei t/m 30 april 

Garde/Show extra 
dans junioren 

€ 25,- Seizoen 2019-2020 hierna € 75,- per jaar 1 mei t/m 30 april 

Garde/Show per 
extra dans 

€ 75,- Per jaar m.i.v. mei ‘18 1 mei t/m 30 april 

Solo/Duo € 50,- 
Alleen in combinatie met groep + € 14,00 
inschrijfgeld per toernooi 

 

Danceworkout  
€150 
€17,50 

Per jaar 
Per 4(les)weken 

1 aug. t/m 31 juli 
Instroom/ t.t.opzeggen 

 
Naast de contributie vragen we voor de garde/showgroepen een eenmalige bijdrage van € 40,00 voor kleding 
(zie: kledingvoorschriften). 
 
De contributie wordt op de jaarvergadering vastgesteld en loopt van 1 mei t/m 30 april voor garde en show en 
van 1 augustus t/m 31 juli voor  Danceworkout en Bootcamp. 
Het bedrag dient betaald te worden middels een automatische incasso. Het formulier wordt aangereikt tijdens 
de start van het lidmaatschap.  
 
 

mailto:peeldancers@gmail.com
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Met het tekenen van het incassoformulier wordt een financiële overeenkomst met DV Peel·Dancers aangegaan 
voor:  
Garde en Show:  heel seizoen 1 mei t/m 30 april  
Danceworkout:  heel seizoen / rest seizoen, tussentijds opzeggen is mogelijk, hiervoor geld een  
   opzegtermijn van 1 maand. 
 
De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, tenzij men tijdig afmeldt. De incasso zal plaatsvinden in 
september  en januari. 
Restitutie van contributie wordt niet verleend, behalve bij langdurige ziekte/blessure. Hiervoor dient men tijdig 
contact op te nemen met het bestuur. Bij tussentijds opzeggen van Danceworkout zal het aantal verstreken 
lesweken worden berekend vanaf 1 aug. en het eventueel teveel betaalde worden teruggestort. 
 
Afmelden  
Garde en Show leden dienen voor 1 mei af te melden per mail aan peeldancers@gmail.com middels bijgaand 
afmeldformulier (bijlage 1).  
Let op: 

 Tussentijds opzeggen is niet wenselijk. Dansen is een teamsport. Iedereen heeft in de groepsdans een 
eigen plek en de daarbij behorende passen geleerd. Als er iemand wegvalt moet de dans aangepast 
worden. Het is erg lastig de overige kinderen in de groep dit binnen een paar weken opnieuw aan te 
leren. 

 In de voorbereidingen voor de nieuwe dans maken we ook kosten, denk aan danspakken, schoenen, 
accessoires, contributie NDO etc. Daarom blijft er voor een heel seizoen contributie verschuldigd. 

Afmelden Danceworkout per mail aan peeldancers@gmail.com

mailto:peeldancers@gmail.com
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Lestijden 
De leden krijgen via de mail het trainingsschema toegestuurd. 
De trainingstijden zijn ook terug te vinden op de website. 

 

Trainingen 
Men dient 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn om te verkleden en de warming-up. 
Kledingvoorschriften tijdens de trainingen: korte broek (legging), T-shirt, soepele gymschoenen.  
Haren dienen vast en uit het gezicht gedragen te worden.  
Er  mogen geen sieraden gedragen worden.  
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van spullen.  
Men mag niet op de officiële danslaarzen van de vereniging trainen.  
 
Tijdens de training is drinken toegestaan echter eten en snoep niet. Alle leden en trainsters dienen na de 
training de rommel e.d. op te ruimen.  
 
Als je jarig bent mag je een kleinigheidje trakteren.  
 
Bij verhindering tijdig afmelden bij je eigen trainster. 
Indien een lid niet op de training verschijnt zonder afmelding, zal de trainster onmiddellijk actie ondernemen.  
 
Wanneer er een training afgelast wordt zal dit per mail verstuurd worden.  
 
Het hele jaar door wordt getraind behalve in de vakanties van de basisschool, tenzij de trainster zelf aangeeft 
om door te trainen. 
Indien hiertoe besloten wordt, zal dit bekend gemaakt worden. 
 
Ouders mogen niet bij de trainingen aanwezig zijn. 
Wanneer u uw kind komt ophalen van de training verzoeken wij u om even te wachten bij binnenkomst in het 
halletje (bij de wc’s) tot het tijd is. 
 
Toiletgebruik: ga voordat je naar de training komt thuis naar het toilet, 
bij Forest a.u.b. alleen gebruik maken van het Invalidentoilet. 

Toernooien en overige optredens 

Kledingvoorschriften 

Elk lid dat deelneemt aan de toernooien krijgt een trainingsjas, broek, shirt, hemd en tas van de dansvereniging 
die tijdens de toernooien en overige optredens wordt gedragen (dus niet tijdens de training of andere 
gelegenheden). De kleding mag je zelf uitwassen. 
Indien de kleding te klein is, kan hij worden geruild (graag wel uitgewassen). Neem hiervoor contact op met het 
bestuur.  
De danskleding en haaraccessoires, de trainingsjas en dansschoenen zijn en blijven eigendom van de 
dansvereniging. Wij maken hierbij gebruik van een bruikleenovereenkomst. Leden betalen een eenmalige 
bijdrage van € 40,00 en € 50,00 borg. 
Bij beëindiging van het lidmaatschap, dien je alles in te leveren en ontvang je de borg retour. Bij het kwijtraken 
van eigendommen van de dansvereniging zal er een vergoeding gevraagd worden.  
 
Alle leden dienen, voordat ze op toernooi gaan, zelf thuis de haren te doen volgens afspraak van de groep. 
Zorg dat deze goed vast zitten. Sierraden en nagellak zijn tijdens toernooien niet toegestaan. 
 
De leden nemen tijdens een toernooi mee: 

 Een grote badhanddoek, ter bescherming van de danskleding tijdens de warming-up; 

 Lunchpakket (niet teveel snoep en geld); 

 Toilettasje met daarin reservespeldjes, een eigen kam (i.v.m. luizen) en een klein busje haarlak om de 
haarknot bij te werken; 

 Denk aan een onderbroek die niet onder het pakje uitkomt. 
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De beschikbaar gestelde danskleding worden tijdens het dansseizoen om toerbeurt bij een van de ouders 
opgeslagen.  
De opslagouder brengt de kleding naar de verzamelplek zodat deze door de rijdende ouders kan worden 
meegenomen. 
 
Laarzen dienen zelf onderhouden te worden. Voor een optreden/toernooi dienen deze gepoetst te zijn. 
Dekkende zwarte schoenpoets wordt aanbevolen. Geen schoenpoets meenemen naar de toernooien. Indien 
laarzen te klein zijn, kan er contact opgenomen worden met het bestuur.  
 
Elk lid van de garde krijgt eenmalig gratis een panty van de dansvereniging, hierna zijn de panty’s te koop voor 
ongeveer€ 14,- (prijswijzigingen voorbehouden). Voor het bestellen van een nieuwe panty neem contact op met 
Peggy Franssen en doorgeven aan de penningmeester dat je een nieuwe panty besteld hebt. 
 
Solisten en duo(s): Het danspakje en panty’s zijn voor eigen rekening. Laarzen (indien voorradig) in bruikleen; 
neem contact op met de trainster. Laarzen mogen niet in een andere kleur worden geverfd. 
Een soliste dient naast haar solodans tevens lid te zijn van een dansgroep (garde of showdans) die op toernooi 
gaat, tenzij het bestuur anders beslist.  
 
De dansvereniging heeft een schminkkoffer met daarin: 

 Alle make-up, watjes en remover 

 Reserve panty 

 Diverse reserve spullen 

 CD met de muziek van alle groepen en solisten 
Deze schminkkoffer wordt door de verantwoordelijke meegenomen. 
 

Danspas 

Bij deelname aan toernooien wordt gewerkt met danspassen. Iedere danser heeft een danspas voorzien van 
pasfoto, naam en geboortedatum. Dit om de start in de juiste leeftijdsklasse te kunnen controleren. Deze pas 
dient ieder toernooi waaraan wordt deelgenomen voorafgaand aan de dans getoond te worden. De trainster 
beheert de danspassen van de groep en zal deze ieder toernooi meebrengen. De trainster gaat zorgvuldig om 
met de aan haar toevertrouwde danspassen conform de Privacy Policy van onze vereniging. 
 

Startgelden toernooien 

Solisten en duo(s):  € 18, - Aan het einde van het seizoen ontvangt men een factuur voor de eigen  
   bijdrage van € 14,00 per toernooi. 

Groepen:    € 22, -  betaald door dansvereniging. 

Opmerkingen 

De toernooien lopen van eind november tot eind april. 
Groepsindelingen en leeftijdsgrenzen zijn volgens de regels van de NDO (Nederlandse Danssport Organisatie). 
Frequentie deelname aan toernooien: 
Shine 
Shadow 
Garde Jeugd 
Vibe 

+/- 7 
+/- 7 
+/- 8 
+/- 10 

 

Regels tijdens toernooien 

Bij deelname aan een toernooi dienen alle leden aanwezig te zijn. Bij een garde- of showdans kan geen enkel 
lid gemist worden.  
Gedraag je sportief naar je tegenstanders, trainster en mededanseressen. 
 
Leden van de minioren- en juniorenklasse mogen tijdens een toernooi niet naar buiten (tenzij onder begeleiding 
van een volwassene). 
 
Mocht je tijdens het toernooi of optreden geblesseerd raken en dans je in meerdere dansen, dan wordt er die 
dag niet meer in een andere categorie gestart. De trainsters nemen hierin de beslissing. 
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Tijdens het dragen van het danspakje is het niet toegestaan om te eten of te drinken. Alleen met de 
trainingsjas aan en rokje onder de jas of trainingsbroek. Alle ouders en trainsters dienen hierop toe te zien. 

Overige optredens 

Voor de (carnavals)optredens wordt door de vereniging een schema gemaakt, met data en tijden, waarin 
inzichtelijk is welke personen zorg dragen voor de kleding, schmink, muziek en begeleiding. Ouders worden om 
toerbeurt ingedeeld om te helpen. 

Vervoer naar toernooien en andere evenementen 

Begin november wordt het rijschema voor de toernooien bekent gemaakt. Indien u als ouder bent ingedeeld om 
te rijden, dan vertrouwen wij erop dat u dit met de grootst mogelijke voorzichtigheid doet. Iedereen dient een 
ongevallen inzittendenverzekering te hebben.  
Voor het vervoer van de kinderen dient iedereen zich aan de wettelijke bepalingen te houden. Indien 
verhinderd dient men zelf te ruilen of voor een vervanger te zorgen.  
 
Ouders zijn verantwoordelijk voor de kinderen die zij in de auto hebben, ook tijdens het toernooi. 
We vertrekken altijd vanaf de parkeerplaats achter bij Forest.  
 
De rijdende ouders betalen altijd zelf de entree. De deelnemers betalen geen entree. Zij kunnen zich melden bij 
de inschrijftafel. 
 
De rijdende ouders helpen met aankleden, opmaken en het opruimen van de kleding en schminkkoffer.  
Vaders mogen niet in de kleedlokalen komen. 
 
Alle deelnemers dienen minimaal 2 uur voor aanvang van hun categorie aanwezig te zijn. Dit om genoeg tijd 
te hebben voor het omkleden, schminken, opwarmen en in dansen. 
 
Indien een groep een beker wint wordt deze op toerbeurt tijdens de prijsuitreiking afgehaald. De namen worden 
op de rijlijst vermeld. 
Solo/duo haalt altijd haar eigen beker op.  
 
Degene die ’s ochtends dansen vertrekken gezamenlijk naar het toernooi en gaan gezamenlijk naar huis, idem 
voor degene die ’s middags dansen. Voor degene die zowel ’s ochtends als ’s middags dansen kan hiervan 
afgeweken worden omdat het anders een erg lange dag wordt. 
 
Alle kinderen worden na afloop van een toernooi thuisgebracht. 
 
Exacte vertrektijden en danstijden enz. worden een week voor het betreffende toernooi via de mail bekend 
gemaakt. 

Zo houden we de contributie laag ! 

Grote Clubactie 

Elk Garde of Show lid krijgt ieder jaar een aantal loten van de Grote Clubactie om te verkopen.  
De dansvereniging krijgt van elk verkocht lot € 2,40 om de kasgelden aan te vullen. 
Er kunnen geen loten terug gegeven worden aan de vereniging. 

Wafelactie 

In 2016 hebben we voor het eerst in samenwerking met COOP van der Leij een wafelactie georganiseerd. 
Deze actie heeft aardig wat opgeleverd en zal daarom ook komende jaren op de agenda staan. 
Op een à twee zaterdagen in december gaan de ouders wafels bakken en verkopen bij de ingang van de 
COOP. Ouders zullen bij toerbeurt worden ingedeeld om te helpen. 

Eigen danstoernooi  

Ieder jaar houdt onze vereniging een eigen danstoernooi in de Schouwburg in Venray. 
Het doel van deze dag is om de kas te spekken, de onderlinge band te versterken, de leden kunnen vrienden 
en familie uitnodigen om te komen kijken. De leden ervaren het vooral als een leuke en gezellige dag. 
 
De organisatie van het toernooi is in handen van de toernooicommissie.  
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Van de leden van de garde en show groepen wordt verwacht dat zij een aantal bedrijven benaderen om ons 
toernooi te sponsoren. Hiervoor ontvangt men een lijst met namen van bedrijven.  
 
Vlak voor de toernooidag zelf wordt er een generale repetitie gepland van de opening. Alle leden van de garde 
en show dienen hierbij aanwezig te zijn.  
 
Ruim voor de toernooidag wordt er een samenwerkingslijst uitgegeven door de toernooicommissie. Hierin 
staan alle ouders en eventueel oudere leden ingedeeld om te helpen voor, tijdens of na de toernooidag.  
Indien je niet kunt moet je zelf onderling ruilen of voor vervanging zorgen. 

 

 

Jaarkalender 
Mei - proeftrainingen 

- geen trainingen in meivakantie 
- na meivakantie start nieuwe dansseizoen garde en show 

Mei/juni - Algemene Ledenvergadering 

Juni - nieuw infoboekje 

Juli - tijdens kermis te Ysselsteyn geen trainen 
- geen trainingen tijdens basisschoolvakantie 

Augustus - start trainingen na basisschoolvakantie 
- start maken toernooicommissie 

September - Grote Clubaktie 
- Rabobank Clubkas Campagne  
- kleding passen 

Oktober - geen trainen tijdens herfstvakantie 
- instructieavond haar en make-up 

November - foto’s groepen en solisten 
- rijlijst ontvangen van alle toernooibezoeken 
- presentatieavond 

December - start toernooien 
- tijdens 1

ste
 week kerstvakantie geen trainen.  

- lijst ontvangen van optredens carnaval 
- wafelactie 
- incasso contributie 

Januari - sponsoren benaderen 
- optredens carnaval 

Februari - optredens carnaval 
- geen trainen tijdens carnaval  
- ontvangen van samenwerkingslijst eigen danstoernooi 
- incasso contributie  

Maart - programmaboekjes voor sponsoren rondbrengen 
- generale repetitie bij Forest 
- 15 maart 2020 Peel·Dancers toernooi  

April 
 
 
Mei 

- Nederlandse Kampioenschappen 
- proeftrainingen 
- jaarlijks uitstapje zaterdag na het N.K. 
- EK Venray 
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Bijlage 1: Afmeldingsformulier 

 
Mocht je ondanks al het leuks bij de Peel·Dancers toch je lidmaatschap op willen zeggen, maak dan gebruik 
van dit formulier. 
Let op: 

 Tussentijds opzeggen is niet wenselijk. Dansen is een teamsport. Iedereen heeft in de groepsdans een 
eigen plek en de daarbij behorende passen geleerd. Als er iemand wegvalt moet de dans aangepast 
worden. Het is erg lastig de overige kinderen in de groep dit binnen een paar weken opnieuw aan te 
leren. 

 In de voorbereidingen voor de nieuwe dans maken we ook kosten, denk aan danspakken, schoenen, 
accessoires, contributie NDO etc. Daarom blijft er voor een heel seizoen contributie verschuldigd. 
Nog niet geïncasseerde contributie zal geïncasseerd gaan worden. 

  
Afmeldingsformulier inleveren per mail peeldancers@gmail.com 
  

Naam:  

Adres:  

Postcode woonplaats.:  

Tel.:  

Zegt het lidmaatschap van Dansvereniging Peel·Dancers volledig op 

*De reden hiervoor is: 
 
 
 
 
 

Datum:  

Handtekening:  

* graag vermelden zodat wij eventueel verbeteringen kunnen doorvoeren. 
 

 

mailto:peeldancers@gmail.com

