Reglement
Doelstelling van de vereniging
In de statuten staat de doelstelling van de vereniging als volgt beschreven:
“Artikel 3.
1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de belangstelling
voor het ritmisch bewegen, al dan niet op muziek, in de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van geregelde repetities onder leiding van een technisch leid(st)er;
b. het geven van uitvoeringen en demonstraties;
c. alle andere middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.”

Privacy waarborging
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij bewaren enkel gegevens voor
gerichte doeleinden. De gegevens die wij noteren zijn naam, adres, geboorte datum, maand van
aanmelding, telefoongegevens, e-mailadres, naam van de persoon die de machtiging getekend heeft,
bankrekeningnummer en het daarbij behorende kenmerknummer.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de juiste omgangsvorm met persoonsgegevens en de
verwerking hiervan. Bestuursleden of penningmeester die persoonsgegevens nodig hebben om hun
taak binnen het bestuur te kunnen vervullen, hebben hiervoor een verklaring afgelegd. Wanneer
hierin een wijziging plaatsvindt, zal er een nieuwe verklaring opgesteld worden en zal deze moeten
worden getekend door de desbetreffende persoon.
Het doel van de verzameling van uw gegevens is van administratieve redenen. Wij verstrekken
uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder verstrekken wij geen
directe gegevens aan derden.
Om de privacy regels te waarborgen zullen voorzitter en secretaris de rol van functionaris
gegevensbescherming op zich nemen. Wanneer u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen
met het bestuur via one2danceolympia@hotmail.nl.

Plaats lessen
De lessen worden gegeven in de Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9.
Op dinsdag in gymzaal Wijngracht en op donderdag in het zaaltje op de eerste verdieping (entresol).

Plaatsing in de groepen
In overleg met de docente wordt er bekeken in welke groep deelgenomen kan worden. Dit is
afhankelijk van leeftijd en de vordering van de danschoreografieën.

Betalen van contributie
De contributie voor de groepen A t/m E bedraagt € 150,- per jaar. Per kwartaal wordt er automatisch
een contributiebedrag van € 37,50 geïncasseerd (4* € 37,50 = € 150,-). Mocht je deelnemen in twee
dansgroepen, dan bedraagt de contributie € 225,- per jaar. Per kwartaal wordt dan automatisch een
bedrag van € 56,25 geïncasseerd. Dit geschiedt door middel van een automatisch incasso waarvoor
een machtiging bij inschrijving dient te worden ingevuld en afgegeven. Het contributiegeld wordt in
de week na aanvang van het kwartaal geïncasseerd (rond de 10e van de eerste kwartaalmaand). De
kwartaaltermijnen zijn jan-feb-mrt; apr-mei-jun; jul-aug-sep; okt-nov-dec.
Het bankrekeningnummer van One2Dance Olympia is 14.75.35.948. IBAN: NL13RABO0147535948
en BIC: RABONL2U

Machtiging
Voordat het lidmaatschap in gaat, moet er een inschrijfformulier en een geldige schriftelijke
machtiging met de handtekening van het lid of de ouders zijn ingeleverd. Alleen volledig ingevulde
formulieren worden in behandeling genomen. Voor het invullen van de betreffende documenten
wordt een afspraak gepland met een bestuurslid van de ledenadministratie.

Doorgeven wijzigingen
Indien er gegevens van u wijzigen dient u dit door te geven aan ons via een mail aan
one2danceolympia@hotmail.nl. Gegevens die doorgegeven dienen te worden bij wijziging zijn:
 Uw adres
 Uw rekeningnummer
 Uw achternaam (na een huwelijk of scheiding)

Schoeisel tijdens de les
Bij de groepen A t/m E mag er gekozen worden uit balletschoentjes of gymschoenen. We willen de
leden er op wijzen dat, indien er op gymschoenen gedanst wordt, deze schoon dienen te zijn. Wissel
dus voor aanvang van de les, de schoenen waarmee je buiten hebt gelopen door schone gympen. Dit
kan in het desbetreffende kleedlokaal dat voor ons gereserveerd wordt. Indien het kleedlokaal
gewijzigd is staat dit vermeld op het grote witte bord op de gang van de sporthal. Schonen schoenen
zorgen ervoor dat de groep na jullie niet op een vieze vloer hoeft te dansen!

Afwezig tijdens de les
Het kan voorkomen dat je niet aanwezig kunt zijn tijdens je les. Je kunt je dan van te voren afmelden
voor de desbetreffende les bij de docent. Uiteraard kan het zijn dat je je niet van te voren kunt
afmelden, door ziekte bijvoorbeeld. Wij verzoeken jullie om je dan af te melden door een mailtje te
sturen naar one2danceolympia@hotmail.nl of de contact informatie die u heeft ontvangen bij
aanmelding.

Beeldmateriaal
In onze vereniging maken wij geregeld foto’s en video’s om te laten zien waar we mee bezig zijn. Dit
beeldmateriaal gebruiken wij op de verenigingswebsite, de sociale kanalen van de vereniging en/of in
persberichten. Daarnaast kan dit beeldmateriaal gebruikt worden als promotie materiaal.
De opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens de les,
dansoptredens en activiteiten. Tevens worden groepfoto’s gemaakt. Al onze leden kunnen op deze
foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Uiteraard zullen wij zorgvuldig om gaan met de foto’s en de
video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor mensen in verlegenheid gebracht kunnen worden of
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen.
Bij het aanmelden als lid van onze vereniging gaat u akkoord met het beleid zoals hierboven
beschreven. De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht,
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere personen foto’s maken tijdens
verenigingsactiviteiten. De vereniging heeft daar geen invloed op.
Afmelden als lid
De opzegtermijn bedraagt één maand en gaat in aan het einde van het kwartaal.
Stel je wilt stoppen op 1 april, dan dient de opzegging vóór 1 maart schriftelijk bij de
ledenadministratie bekend te zijn.
Schriftelijk opzeggen kan op 2 manieren:
1. Per mail naar one2danceolympia@hotmail.nl.
2. Een brief t.a.v. One2Dance Olympia, Weiweg 4, 6351 AC Bocholtz.
Bij niet tijdig en/of schriftelijk opzegging, blijft het lidmaatschap lopen en daarbij ook contributie
verschuldigd via automatisch incasso. Na uw afmelding ontvangt u per mail of post een bevestigen
van One2Dance Olympia. Dan is de afmelding definitief, tenzij er nog een bedrag open staat. Bij
tussentijds afmelding worden de reeds betaalde contributiegelden niet gerestitueerd, mist er sprake
is van langdurige ziekte. De minimale duur van een lidmaatschap is 3 maanden.

