Huishoudelijk reglement
Line Dancegroep ”The Black Cherry Dancers”

Doel van de line dancegroep
Het doel is ontspanning te bieden voor leden die graag dansen en tevens willen bewegen om
hun conditie op peil te houden of te verbeteren.
Afspraken
De lesavond is op donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur voor de beginners en van 20.00 uur
tot 22.00 uur voor de gevorderden.
Contributie: Deze bedraagt per maand € 10,00 en dient contant te worden betaald op de eerste
donderdag van de maand. Bij nieuwe aanmeldingen is de eerste les een gratis proefles.
Vakantieperiode: In de maanden juli en augustus zijn er geen lessen.
Afwezig: Indien men wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn moet men zich
afmelden bij het bestuur (contributie moet gewoon doorbetaald worden). Als iemand door
ziekte o.d. langere tijd niet aanwezig is, kan in overleg met de penningmeester vrijstelling van
betaling worden gegeven over die periode.
Leden
Wij zijn onderdeel van seniorenvereniging “De Kersenplukkers”en om lid te worden van
“The Black Cherry Dancers” moet je dus lid zijn van de seniorenvereniging.
De afspraak is dat de tafels en stoelen na afloop van de dansles in de Vliegert weer teruggezet
worden op hun plaats, de leden moeten hiervoor gezamenlijk zorgdragen.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 personen te weten, voorzitter, penningmeester en secretaris.:
Bestuurstaken
De taken van de voorzitter omvatten:
a. Voorbereiden van en leiding geven bij vergaderingen.
b. Contacten en afspraken met de instructeur.
c. Contacten en afspraken met de seniorenvereniging de Kersenplukkers
De taken van de penningmeester omvatten:
a. Het bijhouden van de contributiebetaling
b. Het bijhouden van inkomsten en uitgaven.
c. Betaling aan de instructeur.
De taken van de secretaris omvatten:
a. Het bijhouden van de administratie van de club en het maken van vergaderverslagen.
b. Het verzorgen van alle in- en uitgaande correspondentie namens de club.
c. Het bijhouden van het ledenbestand.
Vastgesteld bij de oprichting d.d. 29-3-2007.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Ria Eijsermans,
tel: 06-43198788
Ricky Verlijsdonk, tel: 661824
Annemie Sleegers, tel: 663871

Welkom bij The Black Cherry Dancers.
Hoewel wij geen voorstanders zijn van regels hebben wij toch enkele richtlijnen opgesteld, in
overleg van de instructeur, ten behoeve van een goede verstandhouding.




















U wordt verwacht op tijd aanwezig te zijn
Lestijd is van 19.00 uur tot 20.00 uur voor beginners en van 20.00 tot 22.00 uur voor de
gevorderden met 1 x pauze.
Let goed op, laat u niet afleiden.
Voer geen discussies op de dansvloer.
Voer passen en bewegingen uit zoals ze geleerd worden.
Variëren is op de meeste lessen niet toegestaan, indien dit wel is toegestaan hoor je dat
vanzelf van de instructeurs.
Niemand heeft een vaste plaats.
Let op “in lijn”, zowel voor/achter als links/rechts van u.
Laat geen gaten vallen, maar sluit aan in rijen.
Maak geen rumoer, dit getuigt niet van respect voor de instructeurs.
Praten doe je in de pauze, niet onder de les, maak van de lesruimte geen kippenhok.
Stoor anderen niet of in ieder geval zo min mogelijk.
Indien je iemand hindert zeg dan netjes sorry en ga door met dansen.
Als je een dans niet kent mag je er altijd bij gaan staan, het liefst tussen ervaren dansers,
zodat je na elke draai kunt afkijken.
Hou je tijdens de les aan de dans zoals deze is aangeleerd, ook al heb je deze dans ergens
anders op een andere manier geleerd.
Gevorderde dansers moeten zich verspreiden over de vloer, zodat nieuwe dansers bij hen
kunnen afkijken.
Laat u helpen als het niet naar wens gaat door de leraar en niet door medecursisten, hoe
goed ook bedoeld.
Als het niet lukt vraag het gerust, daar zijn de instructeurs voor.
Maakt iemand een fout, lach deze persoon dan niet uit. Tenslotte heeft iedereen het
moeten leren en zelfs de gevorderde dansers zijn ooit beginners geweest.

Wij wensen u veel dansplezier.

Bezoekers/kijkers:
Ook van bezoekers en/of kijkers wordt verwacht dat ze zich aanpassen, dus maak geen
rumoer. Maakt iemand een fout, lach deze persoon dan niet uit, iedereen heeft het moeten
leren.

