Reglement Dansgarde d’n Dreumel seizoen 2018-2019
1. Trainingen
Tijden
Dinsdagavond 18.15 – 19.00 uur
Minioren trainingsgroep
19.00 – 20.00 uur
Junioren show
19.00 – 20.30 uur
Garde
20.00 – 21.00 uur
Senioren show
Locatie
 Er wordt tot de zomer van 2018 getraind in de ruimte(s) boven in ’t Gasthoes (Zolderkapel en/of
Restzolder). Daarna zal gezorgd worden voor een vergelijkbare accommodatie in Horst;
 Er wordt van ons verwacht dat wij zorgvuldig omgaan met de trainingsruimte(s) en na de training
alles netjes achter laten. Ook geen geknoei in de toiletruimte;
 Waardevolle spullen mogen in de dansruimte worden gelegd (liefst thuislaten). De overige
spullen blijven – op eigen risico – buiten de dansruimte liggen.
Kleding
 Er mogen geen sieraden, sjaaltjes of petjes gedragen worden (oorbellen alleen kleine knopjes).
Laat deze spullen s.v.p. thuis om verlies te voorkomen;
 Minioren en junioren: korte sportbroek, shirt en zwarte gymschoentjes met harde zool;
 Garde: korte sportbroek, shirt en trainingslaarzen;
 Senioren: sportbroek, shirt en sportschoenen.
Overige voorschriften
 Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van de kinderen;
 Graag 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn, zodat de training op tijd kan beginnen;
 Lange haren vastbinden (staart, knotje);
 Om de concentratie zo optimaal mogelijk te houden, vragen wij de ouders buiten de
trainingsruimte te wachten als ze de kinderen komen ophalen;
 Tijdig afmelden bij de eigen trainster(s), dus niet vlak voor de training of via een groepsgenootje.
Alleen afmelden met een geldige reden. Afmelden op de dag zelf via telefoon (bellen/whatsapp/
sms) en niet via e-mail.
 Er mag geen snoep (of kauwgom) worden genuttigd tijdens de training. Wel mag er een flesje
water meegenomen worden;
 Er wordt verwacht dat alle leden de instructies van de trainster(s)en begeleidsters opvolgen;
 Er wordt verwacht dat alle leden thuis oefenen en dat ze bij afwezigheid nieuwe pasjes alvast zelf
bijleren. We vragen de ouders dit actief te stimuleren.
 Graag alle spullen na het trainen zelf mee naar huis nemen. Gevonden voorwerpen bewaren we
(onbewaakt, maar wel afgeschermd);
 Het is niet de bedoeling dat er zonder toestemming niet-leden komen kijken bij de training.
2. Optredens (en/of toernooien)
Algemeen
 Alle leden krijgen zo snel mogelijk een overzicht van de optredens. Er wordt naar gestreefd om
de exacte informatie per optreden uiterlijk één week van tevoren bekend te maken;
 De leden worden verwacht bij alle optredens waarbij ze zijn ingedeeld. Afmelden voor een
optreden kan alleen bij uitzondering en na persoonlijk contact met de trainster(s);
 Als leden moeten “wisselen” en er uit noodzaak geruild zou moeten worden, dan kan dit alleen in
overleg met de trainster(s). Zij bepaalt of ruilen wel of niet mogelijk is;
 Optredens zijn soms pas laat op de avond. Houd hier s.v.p. rekening mee;
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Ook tijdens optredens is het verstandig om waardevolle spullen en sieraden thuis laten. Overige
spullen opbergen in de eigen tas, zodat er niets gaat rondslingeren;
Graag geen ouders in de kleedruimte of achter het podium in verband met de drukte en de
veiligheid;
Niet eten en drinken als je klaar bent met make-up en met de danskleding aan;
Praten mag, maar maak geen lawaai, dat is hinderlijk tijdens de optredens van andere artiesten
en voor de gasten in de zaal.

Kleding
 Panty’s: De garde krijgt van d’n Dreumel voor optredens één paar panty’s voor 2 jaar. De
showgroep(en) voor 1 jaar (dit zijn dunnere panty’s). De blauw/wit dansmarietjes voor 3 jaar. Als
er een panty kapot gaat voordat er recht is op een nieuw paar, dan moet men nieuwe kopen via
de dansgarde (garde ± € 15,-, blauw/wit en show ± € 10,-);
 Pakjes: Door d’n Dreumel worden voor alle groepen pakjes geregeld. Ga hier zuinig mee om. Als
er (ook) eigen kledingstukken gedragen moeten worden, dan wordt dit tijdig aangegeven.
 Schoenen: De garde krijgt voor de optredens laarzen in bruikleen. Hierbij wordt het protocol
bruikleen verstrekt, dat nageleefd dient te worden. De junioren treden op de eigen zwarte
schoentjes op waar ook mee wordt getraind. Voor de senioren wordt dit per jaar bekeken.
Vervoer
 Bij optredens in Horst is het vervoer op eigen gelegenheid;
 Voor het vervoer bij optredens (of toernooien) buiten Horst wordt er een rijschema gemaakt.
Indien u niet kunt rijden op een moment waarop u staat ingedeeld, wordt u gevraagd zelf voor
vervanging te zorgen. De kosten voor het vervoer, (alsmede de entree voor de toernooien) zijn
voor eigen rekening voor diegene die moeten rijden.
3. Lidmaatschap
Aan- en afmelden
 Aanmelden kan middels het doorgeven van contactgegevens aan de ledenadministratie van de
dansgarde, bij voorkeur per e-mail (dansgardehorst@hotmail.com);
 Potentiële nieuwe leden worden na aanmelding benaderd voor een proefles. Na de proefles
wordt vastgelegd wie er als lid gaat starten bij de dansgarde. De aanmelding is dan definitief;
 Bij de minioren trainingsgroep kan gedurende het hele jaar (mits er plaats is) gestart worden.
Nieuwe leden voor de junioren showgroep, garde of senioren showgroep, worden in principe
uitgenodigd voor de proefles(sen) na carnaval. Zij kunnen dan bij aanvang van het nieuwe
seizoen starten (rond maart/april);
 Als je wilt stoppen bij de dansgarde, dan horen wij dit graag uiterlijk na carnaval.
 Voor eventuele ‘twijfelaars’’ is het gedurende het seizoen nog tot aan de meivakantie mogelijk
om te stoppen. Na de meivakantie word je in principe geacht het seizoen af te maken, zodat de
rest van de groep niet benadeeld wordt door het tussentijds wegvallen van leden. Hier kan
uitsluitend van afgeweken worden indien bij aanvang van het seizoen hierover, in individuele
gevallen, andersluidende afspraken gemaakt zijn, dan wel indien er sprake is van onvoorziene
omstandigheden;
 Als je stopt moet alles wat je van ons in bruikleen hebt (trainingslaarzen, panty’s, enz.) schoon
worden ingeleverd.
Contributie
 Er zal jaarlijks rond mei contributie worden geheven. Dit gebeurt zo mogelijk per automatische
incasso, waarvoor éénmalig om een machtiging zal worden verzocht;
 De contributie bedraagt € 40,- per seizoen voor leden van de minioren trainingsgroep en € 50,per seizoen voor leden van de overige dansgroepen.
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Lidmaatschap / bindend advies
 Ieder nieuw lid krijgt gedurende +/- één seizoen de tijd om te “wennen” bij de dansgarde. Blijkt
tijdens deze periode dat een lid niet geschikt is voor optredens (bijv. vanwege het niet hebben
van dans- en/of ritmegevoel, of niet voldoende gemotiveerd zijn), dan wordt er contact
opgenomen met de ouders. Nadat afspraken zijn gemaakt en er geen/onvoldoende verbetering
geconstateerd zou worden, kan de begeleiding van de dansgarde bindend advies geven om te
stoppen;
 Mocht de motivatie/inzet bij een danseres die al langer dan een jaar lid is verdwijnen, of mocht
een danseres aanzienlijk achterblijven bij de rest van de groep, dan zal dit ook met de ouders
besproken worden en daarbij zal bekeken worden of verbetering nog mogelijk is. In het uiterste
geval kan ook dit resulteren in een bindend advies vanuit de begeleiding van de dansgarde om te
stoppen;
 Mocht de (aanleg voor) lenigheid blijken te ontbreken bij een lid dat conform de “richtlijn
groepsindeling” qua leeftijd thuishoort in of door zou moeten stromen naar de gardegroep, dan
kan dit er eveneens toe leiden dat vanuit de begeleiding van de dansgarde alsnog bindend wordt
geadviseerd om te stoppen. Uitsluitend in uitzonderingsgevallen kan een lid een dat wel goed
kan dansen en gemotiveerd is, maar bij wie de lenigheid ontbreekt, vanuit de begeleiding het
aanbod krijgen om vanuit de junioren showgroep door te gaan naar de senioren showgroep.
Grootte en indeling van de dansgroepen
 De groepsindeling wordt jaarlijks voorafgaand aan het seizoen vastgesteld. Daarbij zal aansluiting
gezocht worden bij de “richtlijn groepsindeling”. Nieuwe leden worden ook zo veel mogelijk
volgens de richtlijn ingedeeld.
 Er is geen vaste groepsgrootte. Wel worden we beperkt door de ruimte die ons geboden wordt
om de ingestudeerde dansen op te vertonen. Tevens willen we iedereen persoonlijke aandacht
kunnen geven, waardoor groepen niet te groot kunnen worden.
 Houd er wel rekening mee dat er bijvoorbeeld groepen kunnen zijn van 15 personen tijdens de
trainingen, terwijl er bijvoorbeeld maar 10 personen per keer kunnen optreden. Dit kan per
groep/jaar variëren. De trainster(s) bepaalt (/bepalen) dan wie er wordt ingedeeld tijdens een
optreden. Het gevolg is wel dat wellicht niet iedereen op een belangrijk evenement mag dansen.
Er kan daardoor enige competitie ontstaan onder de meisjes. Wij vragen uw medewerking en
begrip hiervoor.

Bij kwesties waar dit reglement niet in voorziet, beslist de begeleidingsgroep van de dansgarde.

Begeleidingsgroep Dansgarde d’n Dreumel

Reglement Dansgarde d’n Dreumel – versie april 2018

3

