
 

 

COREO Clubreglement 
 
Inschrijving 

• Een inschrijving bij COREO is pas definitief na betaling van het volledige lidgeld.  
• Elke inschrijving betekent dat je akkoord gaat met het clubreglement. 
• Indien je lidgeld na de derde les nog niet betaald is, zal je, omwille van de verzekering, niet 

meer aan de lessen mogen deelnemen. 
• Terugbetaling van je lidgeld gebeurt enkel om medische redenen, en steeds na overleg 

binnen het bestuur. Hiervoor dien je een medisch attest aan het clubsecretariaat te 
bezorgen. 

• Stoppen om persoonlijke redenen, is geen geldige reden tot terugbetaling. 
 
Afspraken in de zaal 

• De sportzalen worden enkel betreden met propere, aangepaste sportschoenen.  
• Aangepaste danskledij is aangewezen, dus geen spannende jeansbroeken, kleedjes, 

laarzen, gewone schoenen, … 
• Het is niet toegelaten om buiten de danslesuren de zaal te betreden, evenals de 

turnmaterialen in de GBO zalen te gebruiken.  Indien dit toch gebeurt, is COREO niet 
verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of schade. 

• Voorzie tijdens de danslessen voldoende water. 
• Je afval laat je steeds achter in de voorziene vuilnisbakken (dus geen flesjes achterlaten in 

de zaa aubl) 
• Waardevolle zaken zoals gsm, portefeuilles, juwelen… laat je nooit onbeheerd achter. 
• De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van kledij en/of 

waardevolle zaken voor, tijdens of na de danslessen. 
 
Lessen – aanwezigheden 

• Een regelmatige aanwezigheid in de danslessen is gewenst.  
• Ouders of de personen die de danser naar de les brengen controleren steeds of de 

lesgever(s) aanwezig is(zijn) bij het begin van de les.  
• Probeer tijdig, dwz 5 minuten voor aanvang van de les, aanwezig te zijn, zonder de 

voorgaande les te storen.  
• Je blijft steeds tot het einde van de les.  
• Indien je niet tijdig opgehaald bent, dan verwittig je de aanwezige lesgever. 
• Indien je door omstandigheden toch vroeger moet vertrekken, dan breng je de lesgever voor 

het begin van de les van op de hoogte. 
• Indien je niet regelmatig aanwezig bent tijdens de lessen, dan kan je deelname aan het 

optreden op het einde van het dansjaar in het gedrang komen.  
 
Groepsindeling 

• De indeling van de groepen gebeurt door de lesgevers en het clubbestuur. 
• Iedereen danst in de voor hem/haar aangepaste niveaugroep (of op leeftijd). 
• Uitzonderingen kunnen enkel door de lesgevers en/of clubbestuur toegestaan worden. Het is 

niet toegelaten om zelf van niveaugroep te wisselen.  
• Indien je op eigen vraag van groep wenst te veranderen (bv om met vriendinnen toch in 

dezelfde groep te zitten) dan kan dit enkel naar een lagere niveaugroep en na communicatie 
aan het Bestuur. 
 
Gedrag 

• Onze club hecht veel belang aan gedrag, respect, omgang met de andere dansers, 
beleefdheid, … 

• Beslissingen van lesgevers worden steeds gerespecteerd. 
• Sociale media worden niet gebruikt om negatieve zaken i.v.m. de club te verspreiden.  

  



 

 

 
Verzekering 

• Als lid ben je bij ons verzekerd tijdens de lessen en op de kortste/snelste weg van en naar 
huis. 

• Bij eventuele ongevallen of kwetsuren dien je binnen de 24 uur COREO te verwittigen, maar 
het is wenselijk om een kwetsuur reeds tijdens/na de les aan de lesgever te melden. 
 
Choreografieën - muziek 

• De trainers bouwen met de dansers een unieke choreografie op en besteden veel tijd aan de 
voorbereiding ervan. Het is verboden om deze choreografieën of een deel daarvan, uit 
respect voor de lesgevers, voor andere doeleinden (auditie, optreden buiten de club, 
lesgeven) te gebruiken. 
 
Privacy beleid 

• Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking, 
waardoor persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd worden. 
De verkregen gegevens worden in een private mailinglijst bewaard voor een periode 
noodzakelijk in functie van de doeleinden voor de verwerking en communicatie met COREO-
leden i.v.m. alle activiteiten van onze dansvereniging. Deze data worden strikt vertrouwelijk 
behandeld en niet doorgegeven aan derden.  

• Je kan je gegevens op elk moment laten aanpassen of verwijderen door een mail te sturen 
aan info@coreo.be. De gegevens van niet-leden (proefles) zullen worden verwijderd na 
afmelding. 

• Als lid van COREO geef je toestemming om tijdens het clubgebeuren gefotografeerd of 
gefilmd te worden door de club hiervoor aangestelde personen en ga je akkoord dat dit 
beeldmateriaal mag gebruikt worden voor COREO PR-doeleinden, zoals COREO Website, 
COREO Facebook, COREO drukwerk, COREO Whatsapp groep, .... Indien je hiermee niet 
akkoord gaat, ontvangen wij graag een berichtje van u via info@coreo.be.  
 


