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Aansluiting bij Danssport Vlaanderen vzw 
 

Je hebt een dansclub/dansschool en je wilt het beste voor jouw werking, lesgevers en leden? 

Dan ben je bij Danssport Vlaanderen 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 de dansclub/-school 

Algemeen 

• Elke dansvereniging, onder eender welk statuut (vzw, feitelijke vereniging, éénmanszaak, 

NV, BVBA,…) kan aansluiten bij Danssport Vlaanderen; 

• Het secretariaat van Danssport Vlaanderen helpt bij vragen en problemen; 

• Danssport Vlaanderen biedt hulp bij het zoeken naar gediplomeerde lesgevers (o.a. via 

database met lesgevers Danssport Vlaanderen – toegankelijk voor de clubbeheerder); 

• Nieuwsbrief met nuttige informatie voor clubbestuur; 

• Aangesloten dansclubs/-scholen kunnen erg voordelig en soms zelfs gratis gebruik 

maken van het Dynamo Project www.dynamoproject.be (omkadering van sportclubs vb. 

vzw-wetgeving, boekhouding, btw, sponsoring,…). 

Verzekering 

• Clubs genieten van een gratis verzekering voor: 

- niet-leden tijdens sportpromotionele activiteiten (vb. opendeurdagen) wanneer die 

vooraf aangevraagd wordt; 

- vrijwilligers die helpen tijdens clubactiviteiten; 

- verzekering BA en BA uitbating vzw; 

• Clubs kunnen gebruik maken van verschillende ‘optionele verzekeringen’ tegen 

democratische prijzen: BA bestuur vzw – contractuele aansprakelijkheid – 

muziekinstallatie – brandverzekering. 

Ledenadministratie 

• Online ledenadministratieprogramma met uitgebreide mogelijkheden: ledenlijsten 

opvragen in Excel, ex-leden blijven bewaard, rechtstreeks verbonden met programma 

van de federatie, indelen in lesjaren/groepen, gepersonaliseerde lidkaarten voor de 

leden,… 

Promotie 

• Clubs/-scholen die lid zijn van Danssport Vlaanderen krijgen jaarlijks een subsidie voor 

promotiemateriaal mits het logo van Danssport Vlaanderen vermeld wordt. 

• Clubs die G-dans aanbieden kunnen ondersteuning krijgen van Danssport Vlaanderen 

(vb. lesgever G-dans zoeken, contact met instellingen, subsidies, specifieke flyers en doe-
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kaarten bestellen.  

Meer info sandy@danssportvlaanderen.be. 

• Clubactiviteiten en zoekertjes kunnen op de website van Danssport Vlaanderen vermeld 

worden.  

Heb je een Facebookevenement aangemaakt? Voeg dan zeker de link toe. 

• Contactgegevens van de club/school op www.danssportvlaanderen.be via een handige 

zoekrobot (www.danssportvlaanderen.be – ‘ik zoek een dansclub/-school’) 

• Promotiemateriaal kan ontleend worden. 

• Club/school wordt opgenomen in de sportdatabank van Sport Vlaanderen. 

• Verslagen van clubactiviteiten verschijnen op www.danssportvlaanderen.be of het 

tijdschrift Swing. Verslagen en/of foto’s bezorgen via info@danssportvlaanderen.be met 

onderwerp “verslag clubactiviteit”. 

Subsidies 

• Mogelijkheid om in te tekenen op subsidieprojecten (o.a. jeugdsportproject); 

• Attest voor subsidies van de gemeente (Danssport Vlaanderen is een erkende 

unisportfederatie); 

• Subsidies bij lustrumviering van de dansclub/-school. Bezorg de uitnodiging van de 

viering aan het secretariaat van Danssport Vlaanderen. 

Andere 

• Gratis certificaten voor danstesten; 

• Gratis certificaten voor G-dans; 

• Rugnummers kunnen ontleend worden; 

• Organisatie van activiteiten i.s.m. Danssport Vlaanderen, vb. wedstrijd, 

seniorennamiddag, sportbeurs,… 

 

Voor de leden 

• Lidkaart van Danssport Vlaanderen  vzw; 

• Een degelijke sportverzekering voor alle leden. Daarmee ben je automatisch in regel met 

de vrijwilligerswetgeving. Alle ‘aangesloten’ leden zijn verzekerd voor: 

▪ Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten; 

▪ Lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteit en tijdens de reisweg heen en 

terug. 

• Alle leden +18 jaar ontvangen 4 keer per jaar gratis het danstijdschrift ‘Swing’. 

• Dansactiviteiten voor de recreatieve danser (dansdag, danskampen, dansvakanties, 

dansnamiddagen…); 

• Competitiewedstrijden voor dansers in actuele dansvormen: disco / urban / jazzdance / 

modern / showdance / breaking; 

• Competitiewedstrijden voor dansers in standaard / latin; 

• Korting op dansvoorstellingen. 

 

De lesgevers van uw dansclub/-school sluit zich bij voorkeur aan als ‘lesgever’ bij 

Danssport Vlaanderen vzw en genieten zo van extra voordelen. Meer info op 

www.danssportvlaanderen.be – “Lid worden?” 
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2. Overzicht tarieven per sportjaar (1 september t.e.m. 31 augustus) 
Het clublidgeld bedraagt € 25 per sportjaar. 

Het lidgeld van de leden bedraagt € 5 (-18 jaar) of € 9 (+18 jaar) per sportjaar. 

Het lidgeld van wedstrijddansers Standaard/Latin bedraagt: 

• €5 voor -18 jaar Standaard/Latin wedstrijdlicentie 

• €9 voor +18 jaar Standaard/Latin wedstrijdlicentie 

• € 17.5 voor -18jaar Standaard/Latin wedstrijdlicentie vanaf debutanten A 

• € 21.5 voor +18 jaar Standaard/Latin wedstrijdlicentie vanaf debutanten A 

 

3. Richtlijnen voor aansluiting als dansclub/-school 
1. Voor nieuwe club, nog niet eerder aangesloten bij Danssport Vlaanderen: 

Het formulier ‘Aansluitingsformulier Club-School’ invullen op de website van Danssport 

Vlaanderen. Dat formulier vind je op www.danssportvlaanderen.be onder ‘dansclub’ en ‘lid 

worden’.  

Clubs/dansscholen die reeds lid zijn: Hernieuwing van het clublidmaatschap kan door in te 

loggen op onze website, het formulier club nakijken en eventueel aanpassen. Klik daarna op 

‘lidmaatschap hernieuwen’. Daarna zal je de factuur ontvangen voor betalen van het lidgeld. 

2. Bij de aanvraag ontvangt u een betalingsuitnodiging via mail. Het clublidgeld van € 25 dient 

betaald te worden op het rekeningnummer van Danssport Vlaanderen BE43 068-2406738-

01 (BIC: GKCCBEBB) met vermelding ‘lidmaatschap + clubnaam +’ of OGM-nummer indien je 

een factuur ontvangen hebt. 

3. De contactpersoon ontvangt alle briefwisseling (= “contactpersoon club mailing”) en de 

clubbeheerder ontvangt login en paswoord voor het ledenadministratieprogramma. 

4. Ledengegevens worden vanaf 1 september doorgeven aan het secretariaat van Danssport 

Vlaanderen, bij voorkeur via het online ledenprogramma. Daarna ontvangt de 

clubbeheerder wekelijks een factuur met de leden die de week voordien lid werden 

gemaakt. 

5. Indien gewenst (aan te duiden op aansluiting/hernieuwing-formulier) ontvangt de 

clubbeheerder per post de gepersonaliseerde lidkaarten voor de leden. 

Aansluiten bij Danssport Vlaanderen houdt in dat: 

• De dansclub/-school akkoord is met de doelstellingen en de reglementen van Danssport 

Vlaanderen. 

• De leden van de dansclub/-school aangesloten en verzekerd worden bij Danssport 

Vlaanderen om zo te kunnen genieten van de door Danssport Vlaanderen aangeboden 

voordelen. 

 

Bij vragen mag je steeds contact opnemen met het secretariaat van Danssport Vlaanderen. 
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