
Reglement                 

 

Met deze ‘huisregels’ hopen we alles zo duidelijk mogelijk beschreven te hebben.  
Wij raden je aan om dit reglement goed door te nemen, voordat je jezelf inschrijft. Op het 
inschrijfformulier geef je namelijk aan dat je de huisregels kent en je gedurende het 
lidmaatschap hieraan zal houden. 
 
Algemeen 
1. Draag droge en schone sport-/gym-/dansschoenen/voetjes. Geen buitenschoeisel in de 

zaal. 
 

2. Kleding, attributen en materiaal die ter beschikking zijn gesteld door het bestuur dienen 
met respect te worden behandeld.  
 

3. Het is verboden om geleend materiaal zonder toestemming mee naar huis te nemen. 
 

4. Het is verplicht om dans- of trainingskleding aan te hebben tijdens de lessen. 
 

5. Sieraden af tijdens de les. Dit om te voorkomen dat je jezelf of iemand anders bezeert. 
 

6. Graag mobiele telefoons op stil.  
 

7. Niet met de handen aan de spiegels komen. 
 

8. Omkleden in de daarvoor bestemde kleedruimtes. 
 

9. Laat de kleedruimte altijd netjes achter. Afval in de vuilnisbak. 
 

10. Zorg dat je op tijd bent. 
 

11. Indien je niet aanwezig kunt zijn, geef je dit door aan de leiding. 
 

12. Houd rekening met normaal fatsoen, normen en waarden. Behandel een ander zoals je 
zelf graag behandeld wilt worden. 
 

 
 
 
  



                 

 

Beat en selectie 
1. Dansschoenen/voetjes kunnen voor eigen rekening worden aangeschaft via SV de Waal. 

Mieke besteld deze slechts 1 maal per jaar om zodanig korting te verkrijgen op de 
aanschaf. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 
 

2. Danskleding welke is aangeschaft door het bestuur van SV de Waal blijven eigendom 
van SV de Waal. Er wordt verwacht deze alleen te gebruiken bij wedstrijden en demo’s 
op aangeven van de leiding. 
 

3. Jasjes en vesten met selectieopdruk welke volledig gesponsord zijn, zijn eigendom van 
SV de Waal. Dit geldt niet voor jasjes en vesten die deels gesponsord zijn (hierover 
wordt in overleg met het bestuur afspraken gemaakt) en/of zelf aangeschaft door de 
gebruiker. 
 

4. Iedere dansgroep heeft een groepsapp. Mocht je om een bepaalde reden niet aanwezig 
kunnen zijn bij een les, meld dit dan in deze groepsapp of bij de leiding. 
 

5. Je komt o.a. voor de selectie in aanmerking als je in een beatgroep zit en door de 
dansleiding/Mieke wordt uitgenodigd om bij de selectie te komen proefdraaien. 
Daarnaast kan er ook auditie gedaan worden, wat kenbaar gemaakt wordt via Facebook. 
Er vinden 5 proeflessen plaats waarna bekeken wordt of je bij de selectie mag blijven. 
 


