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Reglement van inwendige orde 

 

Art.1 Definities 

The Carla Dance Company (CDC) VZW biedt haar leden de mogelijkheid om deel te nemen aan dans-, yoga- en 

andere sportlessen, demonstraties, shows en alles wat met dans te maken heeft. 

Iedereen die lid wordt van de club bevestigt, zonder voorbehoud en door het feit zelf, de volledige naleving van 

dit reglement. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die hij nodig 

acht voor de goede werking van de activiteiten. 

 

Art.2 Inschrijving en lidgeld 

2.1 Iedereen die zich inschrijft bij de CDC VZW ontvangt een inschrijvingsformulier dat hij/zij zo snel mogelijk 

moet invullen, ondertekenen en terugbezorgen. 

Voor minderjarigen moet het formulier de handtekening van een wettelijke voogd dragen. 

2.2 Het bedrag van het jaarlijkse lidgeld wordt vermeld in de prijslijst vermeld op de website van de CDC VZW, 

www.carladance.be. 

2.3 De betaling van het jaarlijkse lidgeld is verplicht om in regel te zijn met de verzekering. 

2.4 Het jaarlijkse lidgeld is geldig van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar. 

2.5 De inschrijving is pas geldig na betaling van het jaarlijkse lidgeld. 

2.6 Het lidgeld wordt in geen geval terugbetaald. 

2.7 Elke wijziging in persoonsgegevens (adres, telefoon, e-mail, enz.) moet onmiddellijk worden gemeld aan de 

CDC VZW. 

Art.3 Abonnementen en kaarten 

3.1 Kosten in verband met lesabonnementen en -kaarten zijn verschuldigd voor aanvang van deze lessen. 

Indien het lid niet in orde is met de betaling, kan de toegang tot de les worden geweigerd. 

3.2 De CDC VZW biedt trimester abonnementen en kaarten van 5, 10 en 20 lessen aan. De kaarten zijn 6 

maanden geldig. 

3.3 Er is ook de mogelijkheid om per les te betalen, de betaling van het jaarlijkse inschrijvingsgeld blijft echter 

verplicht. 

3.4 De prijzen van kaarten en abonnementen zijn te raadplegen op onze website, www.carladance.be. 

3.5 De CDC VZW heeft het recht om op elk moment haar prijzen aan te passen indien nodig. 

3.6 Kaarten en abonnementen worden onder geen enkele omstandigheid terugbetaald. 
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Art.4 Medisch onderzoek 

4.1 De leden zullen zich onderwerpen aan de verplichting om een medisch onderzoek te ondergaan bij de arts 

van hun keuze, deze zal bevestigen dat geen enkele ziekte of lichamelijke beperking de uitoefening van de 

gekozen activiteit verhindert. 

4.2 Het medisch attest voltooit de inschrijving en moet binnen 30 dagen na inschrijving worden terugbezorgd 

aan de CDC VZW. 

Art.5 De lokalen en het materiaal 

De leden en hun begeleiders moeten de lokalen respecteren en gebruiken de ter beschikking gestelde 

uitrusting volgens de uitdrukking "als een goede huisvader". 

Art.6 Divers 

6.1 Binnen de CDC VZW is elke politieke of religieuze activiteit verboden, evenals elk onderscheid op basis van 

religie, ras, nationaliteit, geslacht en politieke of filosofische opvatting. 

6.2 Iedereen zal ervoor zorgen dat geen onregelmatigheden (geschreeuw, ruzie, lawaai, etc.) de trainingen 

verstoort en zal hierover ook zijn/haar bezoekers waarschuwen. 

6.3 Om misbruik tijdens de lessen te voorkomen en om het verloop van de lessen niet te verstoren, behouden 

de trainers of assistenten zich het recht voor om de toegang tot de lessen te ontzeggen, evenals het  

fotograferen,  filmen of op nemen ervan. 

6.4 Het is verboden foto's of video's van personen te maken, of te delen op sociale netwerken, zonder 

toestemming van de betreffende personen of hun ouders voor minderjarigen. 

6.5 Het is verboden video's of foto's te verspreiden op sociale netwerken, YouTube of anderen en in het 

algemeen via internet zonder toestemming van de Raad van Bestuur. 

6.6 CDC ASBL-trainers kunnen privépagina's of groepen op sociale netwerken creëren om de communicatie 

met de leden te vergemakkelijken en hun leden toestemming geven om foto's of video's te plaatsen. Ten 

minste één lid van de Raad van Bestuur zal lid zijn van dergelijke groepen of pagina's om het correcte beheer 

ervan te verzekeren. 

6.7 Om hygiënische redenen zijn er geen dieren toegestaan in de leslokalen en is roken ten strengste verboden. 

6.8 De leden presenteren zich in deugdelijke en nette sport- of danskledij, voorzien van sportschoenen (of 

gympantoffels). Elk ander type geklede schoen is verboden in de lokalen waar de lessen plaatsvinden. 

6.9 De leden zullen de stiptheid respecteren en aanwezig zijn voor aanvang van de les. 

6.10 In geval van afwezigheid worden de leden verzocht de trainer daags voordien te verwittigen. 

6.11 De CDC VZW wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen 

die in de lokalen zijn achtergelaten. 

6.12 Correcte en nette kleding is te allen tijde gewenst, zeker tijdens demonstraties of publieksevenementen. 

6.13 Deze lijst is niet uitputtend, het is bedoeld om iedereen in staat te stellen harmonieus en hartelijk in 

gemeenschap te leven. 

6.14 Dit reglement van inwendige orde is strikt van toepassing en door zijn/haar inschrijving erkent het lid het 

gelezen te hebben. Niet-nakoming ervan is een grond voor definitieve uitsluiting, zonder kans op beroep. 
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Art.7 Aanspreekpunt integriteit 

Binnen de CDC VZW werd een contactpersoon voor integriteit aangesteld. Sporters, ouders, trainers, 

begeleiders of andere betrokkene kunnen bij hem/haar terecht met vragen, twijfels of klachten over mogelijk 

ongewenst gedrag. 

De contactgegevens van deze persoon (naam, telefoon en e-mailadres) staan vermeld op de website, 

www.carladance.be 

 

Art.8 GDPR, privacyverklaring 

De Carla Dance Company vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in onze privacyverklaring. 

De volledige tekst van onze privacyverklaring is te vinden op de website, www.carladance.be 

 

Art.9 Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur van de Carla Dance Company VZW is samengesteld als volgt : 

Voorzitter :  Xavier Nauts 

Vice-voorzitter :  Mireille Walschaert 

Secretaris :  Sophie Voet 

Penningmeester :  Steven Vanes 

Rekeningnazichter :  Carla Francisco 

Bestuurders :  Sarah Hosni, Dominique Renard, Daniel Poncin, Valentine Brunet 
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