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AANMELDINGSFORMULIER DANCE TEAM NISTELRODE
Naam
Straat + huisnummer
Postcode + plaats
Telefoon +mobiel
Geboortedatum
E-mailadres

:
:
:
:
:
:

Handtekening (ouder) :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meld zich aan als lid van Dance Team Nistelrode voor één seizoen. Het seizoen loopt van mei tot en met april. Zonder
tegenbericht wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. De contributie wordt het eerste jaar in één keer
ingehouden; de daaropvolgende jaren in 2 delen automatisch van uw rekening afgeschreven in juni en januari.
De contributie bedraagt per seizoen:
Vanaf 2019-2020
1 groepsdans
€ 160,00
2 groepsdansen
€ 200,00
3 groepsdansen
€ 220,00
Extra kosten solo/duo (p.p.)
€ 175,00






Voor leden woonachtig buiten Bernheze €35,00 verhoging van de contributie, omdat zij geen subsidie krijgen van de
gemeente Bernheze.
Nieuwe leden betalen eenmalig €25 inschrijfgeld.
Solo en duo-dansers worden door de trainsters gekozen
Solo’s betalen zelf voor ieder toernooi dat ze zijn ingeschreven en mee-geloot, de toernooikosten.
Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het dansseizoen wordt géén contributie terug betaald.

Overige kosten en benodigdheden:

Alle kleding die nodig is voor de wedstrijden, wordt door de vereniging verzorgd. Alleen solo’s en duo’s zorgen zelf voor
hun kleding.

Ieder lid krijgt een tas, een trainingspak en een club shirt, waarvoor borg á €50,00 in rekening wordt gebracht. Bij
beëindiging van het lidmaatschap, wordt na inlevering van alle spullen, de borg teruggestort.

Garde- en marsdansers hebben gardelaarsjes nodig: minioren en junioren betalen €35,00 huur per jaar. Jeugd- en
hoofdleden dienen de laarsjes á €85,- te kopen via de vereniging

Voor show modern en karakter worden schoentjes aangeschaft via de vereniging (kosten ongeveer €20).

Garde- en marsdansers krijgen eenmalig een panty van de vereniging. De eerste panty is gratis en de volgende moet
men zelf betalen.

Voor uniformiteit van de kapsels heeft elk lid een donut en haarspeldjes nodig. Deze kunnen bij de vereniging met
korting aangeschaft worden, evenals de nepwimpers voor junioren- jeugd- en hoofdleden.
Actieve bijdrage:
Ouders/volwassen leden zijn verplicht gedurende het seizoen te helpen bij diverse activiteiten. Te denken aan: o.a. rijbeurten
naar toernooien, 1x per jaar poetsen van de accommodatie, ophalen van advertenties voor ons eigen toernooi en helpen op het
eigen toernooi.

Pagina 1 van 2

Correspondentieadres:
Blauwesteenweg 34
5388 BZ Nistelrode
Telefoon 0412-612001
www.danceteamnistelrode.nl
email: info@danceteamnistelrode.nl

Bankrekening:
Rabobank Bernheze
NL84RABO0120088908

Identificatie
Om aan de wedstrijden deel te kunnen nemen, moeten wij voor iedereen een persoonlijke danspas aanvragen. Wij hebben
hiervoor een pasfoto en een kopie van het paspoort of identiteitskaart nodig. Op deze kopie moet het BSN-nummer afgeschermd
worden. Wat zichtbaar moet zijn is naam en geboortedatum.
Huishoudelijk reglement
Op onze website kunt u ons huishoudelijk reglement vinden. Lees het reglement goed door!
SEPA-machtiging
Op onze website kunt u een inschrijfformulier en een machtigingsformulier vinden. Deze formulieren kunnen samen met de
pasfoto en kopie paspoort of identiteit, bij de trainsters of een van de bestuursleden ingeleverd worden.
Wet Algemene Verordering Gegevensbescherming
Zoals u wellicht uit de media vernomen heeft, is op 25 mei 2018 de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
van kracht gegaan. U of uw kind geeft toestemming om in ons ledenbestand te worden ingeschreven.
Middels dit ledenbestand houden wij onze ledenadministratie bij en kunnen daarom via de mail en eventueel per telefoon met u
communiceren.
Dance Team Nistelrode neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door onze vereniging. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@danceteamnistelrode.nl.
Filmpjes/Sociale Media
Er worden regelmatig foto’s geplaats van onze leden via social media. Dat is natuurlijk geen probleem. Het is wel ten strengste
verboden om filmpjes van onze dansen te verspreiden op welke manier dan ook.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij onze voorzitter (zie correspondentieadres).
Wij wensen u en uw kind een fijne tijd bij Dance Team Nistelrode.
Bestuur Dance Team Nistelrode
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