Aansluiting bij Danssport Vlaanderen vzw
Je bent lesgever dans en je wilt bijscholingen volgen, initiaties geven, van kortingen
genieten,…? Dan zit je bij Danssport Vlaanderen vzw aan het juiste adres.
Danssport Vlaanderen is een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde
unisportfederatie.

1. Welke voordelen biedt de aansluiting bij Danssport Vlaanderen?

Voor alle lesgevers ongeacht diploma
Algemeen
• Secretariaat van Danssport Vlaanderen helpt bij vragen en problemen;
• Nieuwsbrief per doelgroep (Jazzdans - Urban dance – Standard/Latin/Social-dance …);
• Informatie bij het opstarten van een dansclub/-school;
• Lidkaart van Danssport Vlaanderen vzw;
• Alle lesgevers ontvangen 4 keer per jaar gratis de danstijdschriften ‘Swing’ via de post.
Kortingen
• Korting op dansvoorstellingen (zie website).

Activiteiten
• Dansactiviteiten voor de recreatieve danser (dansdag, danskampen, dansvakanties,
dansnamiddagen,…);
• Competitiewedstrijden voor dansers in actuele dansvormen: disco / streetdance /
showdance / breakdance;
• Competitiewedstrijden voor dansers in standard / latin;
• Bijscholingen: zie verder.
• Mogelijkheid tot jureren op wedstrijden via jurycursus.
Verzekering
• Een degelijke sportverzekering voor:
▪ Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten in clubs/scholen van
Danssport Vlaanderen;
▪ Lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten in clubs/scholen van
Danssport Vlaanderen en tijdens de reisweg heen en terug.
Mogelijkheid tot het geven van dansinitiaties/lessen:
▪ Danskampen
▪ Sportbeurzen en evenementen;
▪ Scholen (sportdag, opendeurdag,…);
▪ Verenigingen/individuen (privélessen voor trouwfeest, vrijgezellenavond,…);
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▪
▪

Dansclubs/-scholen (lessenreeks);
Workshops.

Toegang tot de website voor lesgevers:
▪ Zoekertjes voor lesgevers;
▪ Workshops/bijscholingen voor lesgevers;
▪ Documentatie van bijscholingen (dansbeschrijving, videobeelden,…);
▪ Video’s (dans van het jaar, opgelegde wedstrijddans 8-11 jarigen, kant-enklare dansjes en/of techniekoefeningen …);
▪ Website biedt de kans om informatie, vragen, oplossingen uit te wisselen
tussen collega-lesgevers;
▪ Database van lesgevers via een handige zoekrobot. Die zoekrobot is ook
toegankelijk voor aangesloten clubs/scholen van Danssport Vlaanderen.
Je wordt opgenomen in de databank van Danssport Vlaanderen waardoor we jou kunnen
contacteren voor initiaties, danslessen, demo’s, jureren, danskampen, seniorenvakanties, …

Extra voordelen voor lesgevers actuele dansvormen met
dansdiploma
•

Deelname aan bijscholingen actuele dans aan een zeer voordelige prijs.

Komen hiervoor in aanmerking:
▪
▪

VTS-diploma’s: Initiator actuele dans/jazzdance/recreatief dansen - Instructeur
B jazz en/of street - Trainer A jazz en/of street
Andere diploma’s: Bachelor/Master LO optie dans – andere dansopleidingen
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Extra voordelen voor Trainers A (dansleraars) en Instructeurs
B (assistent-dansleraars)
•
•

Gratis deelname aan studiedagen;
Indien je partner niet gediplomeerd is, maar toch wil deelnemen aan de bijscholingen,
kan hij/zij zich aansluiten als ‘partner dansleraar/assistent-dansleraar’ mits betaling
van het lidgeld van €75.

Komen hiervoor in aanmerking:
▪
▪

VTS-diploma’s: Trainer A Standaarddans (Dansleraar) – Instructeur B
Standaarddans (Assistent-dansleraar);
Leraar erkend door Danssport Vlaanderen.

Extra voordelen voor initiators standaarddans en/of initiators
seniorendans
•
•

Gratis deelname aan de bijscholingen voor ‘initiators standaarddans/seniorendans’;
Indien je partner niet gediplomeerd is, maar toch wil deelnemen aan de bijscholingen,
kan hij/zij zich aansluiten als ‘partner initiator standaarddans/ seniorendans’ mits
betaling van het lidgeld van €20.

Komen hiervoor in aanmerking:
▪

VTS-diploma’s: Initiator standaarddans – Initiator seniorendans.

Extra voordelen voor initiators rolstoeldans
•
•
•

Gratis deelname aan jaarlijkse bijscholing G-dans
Gratis deelname aan jaarlijkse bijscholing rolstoeldans
Deelname aan bijscholingen van toepassing aan een voordelige prijs.

2. Overzicht tarieven per sportjaar (1 september t.e.m. 31 augustus)
Standaarddans*:
* Het diploma ‘Dansleraar Ballroom/Latin’ en ‘Assistent-dansleraar’ heet vanaf sportjaar 2017-2018: Trainer A
Standaarddans (= Dansleraar Ballroom/Latin) en Instructeur B Standaarddans (= Assistent-Dansleraar).

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Trainer A Standaarddans (Dansleraar): € 75
Instructeur B Standaarddans (assistent-dansleraar): € 75
Partner Trainer A (Dansleraar) / Partner Instructeur B (assistent-dansleraar): € 75
Initiator Standaarddans / initiator Seniorendans: € 25
Lesgever Standaarddans / Lesgever Lijndans (geen VTS-diploma): € 25
Partner initiator: € 20

Actuele dansvormen:
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➢ Initiator, Instructeur B, Trainer A Jazzdans, Urban dance of Recreatief Dansen: € 25
➢ Lesgever jeugddans (geen VTS-diploma): € 25
➢ Initiator Rolstoeldans: € 25

3. Richtlijnen voor aansluiting als lesgever (met of zonder partner)
1. Op de website van Danssport Vlaanderen het formulier ‘Aansluitingsformulier lesgever’
invullen. Dat formulier vind je op www.danssportvlaanderen.be onder ‘dansdocent’ en ‘lid
worden’.
De reeds gekende lesgevers dienen bij de start van het nieuwe sportjaar hun gegevens te
controleren op het intranet van Danssport Vlaanderen en bevestigen voor een nieuw
lidmaatschap.
2. Bij de aanvraag ontvangt u een betalingsuitnodiging via mail. Het lidgeld (zie tarieven) dient
betaald te worden op het rekeningnummer van Danssport Vlaanderen:
BE43 0682 4067 3801 (BIC: GKCCBEBB) met vermelding van het ‘OGM –nummer’ dat op de
factuur vermeld staat. Je ontvangt de factuur pas wanneer je ons het aansluitingsformulier
hebt bezorgd.
3. Je persoonlijke gegevens kun je achteraf bekijken en wijzigen door in te loggen op
www.danssportvlaanderen.be met de inloggegevens die je ontvangt via mail. Wijzigingen
(adreswijziging, club/school waar je lesgeeft, diploma,…) kunnen ook steeds gemeld worden
aan het secretariaat van Danssport Vlaanderen vzw.
4. Je lidkaart kan je digitaal raadplegen via je account. Indien je een papieren lidkaart wenst, mail
je even naar info@danssportvlaanderen.be.
Bij vragen mag je steeds contact opnemen met het secretariaat van Danssport Vlaanderen.

Danssport Vlaanderen – Kempenlaan 27/1, 2300 Turnhout – Tel: 014/61 19 37
info@danssportvlaanderen.be – www.danssportvlaanderen.be – 068-2406738-01

