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Dag danser 
 
Welkom bij vzw Dance Desire. We starten weer een nieuw dansjaar! We beginnen de lessen met een 
goede opwarming, een opfrissing van technieken en leuke choreografieën. Tijdens de lessen zal er ook 
gewerkt worden aan een nieuwe dans die jullie kunnen opvoeren tijdens ons jaarlijks optreden.  
 
Onze dansshow Dansant 2019, zal dit jaar doorgaan tijdens het weekend van 11 en 12 mei 2019, in de 
schouwburg van cultuurhuis de Warande. Noteer deze data alvast in je agenda. 
 
Bij de start van dit nieuwe dansjaar kan je opnieuw een topje, T-shirt of trui aankopen met het logo van 
Dance Desire. Er wordt één moment voorzien waarop deze gepast en besteld kunnen worden: zaterdag 
29 september van 10.00u tot 12.00u in St. Franciscusschool, Schorvoortstraat 31 te Turnhout. 
 

NIEUW!  Dit jaar organiseren we voor het eerst een driedaagse danskamp tijdens de herfstvakantie! 

Het gaat door van maandag 29 oktober tot en met woensdag 31 oktober en is voor onze dansers uit de 
groepen 'Kinderen 1' tot en met 'Kinderen 6'. Meer informatie om in te schrijven volgt nog.  
 
 
Hierbij nog enkele praktische afspraken om de lessen vlot te laten verlopen: 
 

o De lessen gaan wekelijks door, behalve tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen. Een 
lesweek loopt van maandag tot en met zondag. Uitzonderlijk kan een extra les afgesproken worden. 
 

o Zorg dat je ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent en zorg dat je wekelijks 
aanwezig bent. Kan je om een bepaalde reden niet komen, verwittig dan je lesgever. Je vindt de 
contactgegevens van je lesgever achteraan deze brief 
 

o Draag aangepaste danskledij (geen jeansbroek). 
 

o Als lid van vzw Dance Desire ben je verzekerd bij Danssport Vlaanderen. 
 

o Binnen enkele weken ontvang je van ons een attest dat je kan indienen bij je mutualiteit voor een 
eventuele tussenkomst. Je moet dus zelf GEEN attest bezorgen.  
 

o Foto’s van het optreden worden geplaatst op onze website. Ze kunnen ook gebruikt worden op een 
folder of op een affiche van de dansclub. Indien je hier bezwaar tegen hebt, gelieve dit te melden, je 
vindt onze contactgegevens onderaan deze brief.  

 
 

INFOMOMENT VOOR (NIEUWE) LEDEN EN OUDERS 

Ben je een nieuw lid of ouder van een nieuw lid én zit je nog met vragen? We organiseren op 
woensdagavond 26 september een infomoment. Het start om 20.00u en gaat door in de refter van St. 
Franciscusschool, Schorvoortstraat 31 te Turnhout. 
 
 

NOG NIET INGESCHREVEN? 

Ga dan snel naar onze website: www.dancedesire.be en klik op het woord ‘inschrijven’. Zo kom je op 
ons online inschrijvingssysteem terecht. Hier vind je de nodige informatie terug en kan je je inschrijving 
registreren. Let wel, je inschrijving is pas volledig in orde nadat we de betaling van je lidgeld hebben 
ontvangen. 
 
Veel dansplezier! 
vzw Dance Desire 
info@dancedesire.be 

http://www.dancedesire.be/

