
INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2018-19 
 
ü 10% KORTING bij inschrijving én betaling voor 15/7/2018.  
ü 2 GRATIS PROEFLESSEN in september voor iedereen! Start van dansseizoen vanaf maandag 3/9/2018.  
ü Ook vooraf inschri jven voor de gratis proeflessen (aantal dansers per les is beperkt).  
ü Huidige leden van Terpsichore krijgen tot 15/7/2018 voorrang op nieuwe leden.  
 
 
 
HOE INSCHRIJVEN? 

1)  INSCHRIJVINGSFORMULIER 
- Gelieve onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen en te mailen naar info@terpsichore.be. 
- Je ontvangt een bevestiging per mail bij registratie van je inschrijving. Er is dan een plaats 

gereserveerd voor je (kind) voor de twee gratis proeflessen en dansles(sen). Het is belangrijk een 
correct gsm-nummer en emailadres in te vullen, aangezien vele communicatie op deze manier 
gebeurt.  

- Je hoeft pas te betalen na de twee gratis proeflessen, zonder dat je je plaats in de dansles kwijt 
bent.  

- Als een les volzet is, word je per mail gecontacteerd en wordt samen gezocht naar een oplossing (bijv. 
op wachtlijst gezet of naar een andere dansles doorverwezen).  

 
2)  INSCHRIJVINGSGELD 

-‐ Je inschri jv ing is definit ief na het doorsturen van het inschri jv ingsformulier en het 
betalen van het inschri jv ingsgeld.  

-‐ Gelieve tegen de 3e dansles het inschrijvingsgeld in orde te brengen via overschrijving met 
vermelding van ‘naam danser + naam groep(en) + lesnummer(s)’ en een betal ingsbewijs af te geven 
aan je docent voor aanvang van de dansles.   

REKNR. TERPSICHORE: 788-5100747-41 (of IBAN BE88 7885 1007 4741)  
- Indien het inschrijvingsgeld tegen de 3e dansles niet in orde gebracht is of niet meegebracht werd, 

wordt gevraagd om 6 euro te betalen aan de docent voor aanvang van de dansles.  
 

FAQ (vaak gestelde vragen)? 
ü Hoeveel gratis proeflessen kan ik meedoen? Elke persoon kan 2 gratis proeflessen meedoen. Als je twee verschillende 

danslessen wil proberen, kan dat elk één keer gratis. Vanaf de 3e proefles of vanaf 1 oktober 2018 betaal je 6 euro aan 
de docent voor aanvang van de dansles. Dit is niet aftrekbaar van het inschrijvingsgeld. Voor een les van 1u30 is dit 9 euro vanaf 
de 3e proefles of vanaf oktober 2018.  

ü Moet ik zelf een alternatieve dansles doorgeven (indien een les volzet zou zijn)? Neen, je kruist enkel de dansles aan die je (kind) 
liefst wil volgen. Als je graag zelf een alternatieve dansles voorstelt, kan dat onderaan bij ‘opmerkingen’.  

ü Kan ik als ouder de proeflessen bijwonen? Neen, aangezien dit de dansers afleidt. Er zijn jaarlijks opendeurdagen en 
voorstellingen voor alle dansers zodat je hen zeker aan het werk kan zien.  

ü Wat als ik of mijn kind na de proeflessen graag wil blijven dansen? Dat is super! Je hoeft je (kind) niet opnieuw in te schrijven. We 
vragen om tegen de 3e dansles de betaling van het inschrijvingsgeld in orde te brengen en een betalingsbewijs mee te brengen 
naar de docent.   

ü Kan ik nog wisselen van dansles? Als je je keuze graag wil wijzigen of een extra les wil volgen, kan dat, mits er nog plaats is in 
deze dansles. Neem eerst steeds contact op met info@terpsichore.be.  

ü Wat als ik na de proeflessen toch niet wil verderzetten? Er is geen enkele verplichting of verbintenis bij inschrijving voor de 
proeflessen. Indien je niet verder wil deelnemen, wordt gevraagd om dit even te melden bij info@terpsichore.be.  

ü Waarvoor staat het inschrijvingsgeld? Het inschrijvingsgeld voor Terpsichore staat voor: deelname aan de danslessen van 
3/9/2018 tem. 23/6/2019 (alle danslessen blijven steeds doorgaan, tenzij het vakantie of feestdag is of de locatie bezet of 
gesloten is), verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (via Danspunt), deelname aan jaarlijkse 
voorstellingen met professionele regie (in CC Ter Dilft Bornem en CC Binder Puurs), korting bij workshops en dansstages, 
deelname aan voorstellingen en vervoer (gevorderden), persoonlijke opvolging van elke danser vanaf 8 jaar (coachingsysteem 
van 2 keer/jaar), maandelijkse communicatie via dansflash (nieuwsbrief), gratis toegang (vanaf préselectie) voor Dansproject en 
een danswerkboek voor 4 tem. 7-jarigen. Dansers die voor 31/12/2018 betaald hebben voor het dansseizoen 2018-19, krijgen 
een gratis kado van Terpsichore. Dit wordt uitgedeeld via de danslessen in het voorjaar van 2018.  

ü Je kan een deel van je lidgeld terugbetaald krijgen via je ziekenfonds. Vraag het formulier zelf even op bij je ziekenfonds 
(‘terugbetaling sportclubs’) en bezorg het aan je docent. Via de docent wordt dat ingevuld terug aan je afgegeven.  

 



INSCHRIJVINGSFORMULIER TERPSICHORE seizoen 2018-19 
In navolging van de wet GDPR van 25/5/2018 zullen je persoonsgegevens verwerkt worden zoals weergegevens in deze privacyverklaring. Terpsichore vzw. verzamelt en 
bewaart onderstaande persoonsgegevens van iedereen die gebruik maakt van onze diensten. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt om onze leden te informeren 
over de werking van de lessen en organisaties van Terpsichore, zijnde: inschrijving voor een activiteit, afhandeling van je betaling, opvragen van noodzakelijke maar 
ontbrekende gegevens, om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Er wordt onderaan gevraagd of u akkoord gaat 
met het huishoudelijk reglement. Als dit toestemmingsvakje niet is aangevinkt, kan er geen inschrijving plaatsvinden en kan er niet worden deelgenomen aan de resp. 
activiteit waarvoor men ingeschreven is. We vragen ook om aan te vinken of je al dan niet een nieuwsbrief wil ontvangen. Als dit toestemmingsvakje niet is aangevinkt, 
ontvangt u geen nieuwsbrief. Terpsichore bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor de data verzameld worden. Elke 
persoon heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen.  

 
PERSOONLIJKE GEGEVENS:  
Achternaam (van de danser):  ______________________ 
Voornaam (van de danser):  ______________________ 
Straat + huisnummer (evt. bus): ______________________ 
Postnummer:    ______________________ 
Woonplaats:    ______________________ 
Geboortedatum (van de danser): __/__/_____ (dd/mm/jj) 
Geboorteplaats:    ______________________ 
EMAIL-ADRES van ouder 1: ______________________  
EMAIL-ADRES van ouder 2: ______________________  
EMAIL-ADRES van de danser: ______________________  
GSM-nummer van ouder 1:  ______________________  
GSM-nummer van ouder 2:  ______________________  
GSM-nummer van de danser:  ______________________  
Vast telnr:    ______________________  
Nationaliteit:    ______________________ 
Geslacht: (kruis aan of arceer) O  Man O Vrouw 
Rekeningnummer:   ______________________ (ter controle ifv. betalingen) 
Facebook-naam van ouder: ______________________ (blijf op de hoogte van onze activiteiten via Facebook) 
Facebook-naam van danser: ______________________ (blijf op de hoogte van onze activiteiten via Facebook) 
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?  

-‐ Like onze facebook-pagina liken (‘Terpsichore, centrum voor dans en beweging vzw.’)  
-‐ Volg onze Instagram-account ‘terpsichore.vzw’ 

Lidmaatschap Terpsichore:  O Ik was in het dansseizoen 2017-18 wél lid van Terpsichore 
    O Ik was in het dansseizoen 2017-18 geen lid van Terpsichore 
Eventuele opmerkingen of vragen: ______________________ 
Medische achtergrond (als je kind bepaalde medische problemen heeft die belangrijk zijn voor het goede verloop van de 
les (bijv. overgevoeligheid voor luide muziek, concentratiestoornissen...) wordt gevraagd om dit hier even te melden. Op 
die manier kan de docent hier rekening mee houden. Uiteraard wordt dit met alle discretie behandeld):  
_____________________________________ 
T-shirt:   O Maat 104 (ca. 4 jaar)  O Extra Small (XS) 
  O Maat 110 (ca. 5 jaar)  O Small (S) 
  O Maat 116 (ca. 6 jaar)  O Medium (M) 
  O Maat 122 (ca. 7 jaar)  O Large (L) 
  O Maat 128 (ca. 8 jaar)  O Extra Large (XL) 
  O Maat 134 (ca. 9 jaar)   
  O Maat 140 (ca. 10 jaar) 
  O Maat 146 (ca. 11 jaar) 
 
We zoeken enthousiaste ouders die op vrijwillige basis willen meewerken aan projecten van Terpsichore. Dit is zonder 
enige verplichting maar heb je interesse, ervaring of feeling met één van onderstaande rubrieken, ben je altijd welkom! 
Dankjewel alvast! 

O Werkgroep techniek: opbouw en afbraak van theater (lampen inhangen, bekabeling…).  
O Werkgroep organisatie: plooien van folders, aan inkom tickets scheuren, kleedkamers opstellen…  
O Werkgroep kostuums: naaien en stikken van kostuums voor voorstellingen.  
O Wasmama’s: wassen en plooien van kostuums na de voorstelling.  

 
☐	 Ik ga akkoord met de afspraken die vermeld werden in het huishoudelijk reglement en de inschrijvingsvoorwaarden 
van Terpsichore (zie bijlage 4)  
☐	 Ik wens de nieuwsbrief of meer informatie van Terpsichore te ontvangen  



 
Datum inschrijving:   __/__/_____   
Elektronische handtekening:  ______________________ 
 
KIES JE DANSLES(SEN): 
 
De dansles(sen) die ik gekozen heb, zi jn:  (vermeld de nummers of duid hieronder aan op het uurrooster)  
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
MAANDAG	   	  	  
(LES	  1)	  16u30-‐17u30	   (LES	  6)	  16u30-‐17u30	  
Klassieke	  dans	  KD3	  (Sarah)	  	   Breakdance	  A	  8-‐11j	  (Jelle)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   De	  Linde	  Bornem:	  turnzaal	  BS	  
(LES	  2)	  17u30-‐18u30	   (LES	  7)	  17u30-‐18u30	  
Klassieke	  dans	  KD7-‐8	  (Sarah)	   Hiphop	  B2	  (Jelle)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   De	  Linde	  Bornem:	  turnzaal	  BS	  
(LES	  3)	  18u30-‐19u45	   (LES	  8)	  18u30-‐19u30	  
Tussengroep	  (Sarah)	   Breakdance	  C	  (Jelle)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   De	  Linde	  Bornem:	  turnzaal	  BS	  
(LES	  4)	  19u45-‐20u45	   (LES	  9)	  19u30-‐20u30	  
Hedendaagse	  dans	  15-‐18j	  AB	  (Sarah)	   Hiphop	  middengroep	  (Jelle)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   De	  Linde	  Bornem:	  turnzaal	  BS	  
(LES	  5)	  20u45-‐22u15	   (LES	  10)	  20u30-‐22u00	  
Voorbereidende	  (Sarah)	   DnM	  (Jelle)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   De	  Linde	  Bornem:	  turnzaal	  BS	  

 
DINSDAG	  
(LES	  11)	  17u30-‐18u30	  
Prédans	  6-‐7j	  (Kathy)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	  
(LES	  12)	  18u30-‐19u45	  
Préselectie	  (Kathy)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	  
(LES	  13)	  19u45-‐21u00	  
Tussengroep	  (Christophe)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	  
(LES	  14)	  21u00-‐22u30	  
Volwassenen	  BC	  (Christophe)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	  

 
WOENSDAG	   	  	   	  	   	  	  
(LES	  15)	  13u30-‐14u30	   (LES	  21)	  14u30-‐15u30	   (LES	  27)	  13u30-‐14u30	   (LES	  32)	  13u30-‐14u30	  
Kleuterdans	  (Kathy)	   Moderne	  dans	  10-‐11j	  AB	  (Sarah)	   Hiphop	  10-‐11j	  AB	  (Azzedine)	   Klassieke	  dans	  KD8	  (Laurence)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   OLVP	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   De	  Linde	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   Victory	  Bornem	  
(LES	  16)	  14u30-‐15u30	   (LES	  22)	  15u30-‐16u30	   (LES	  28)	  14u30-‐15u30	   (LES	  33)	  14u30-‐15u30	  
Prédans	  6-‐7j	  (Kathy)	   Moderne	  dans	  8-‐9j	  AB	  (Sarah)	   Hiphop	  13-‐18j	  AB	  (Azzedine)	   Klassieke	  dans	  KD7	  (Laurence)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   OLVP	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   De	  Linde	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   Victory	  Bornem	  
(LES	  17)	  15u30-‐16u45	   (LES	  23)	  16u30-‐17u45	   (LES	  29)	  17u00-‐18u00	   (LES	  34)	  15u30-‐16u30	  
Opleiding	  2	  (Kathy)	   Vooropleiding	  1	  (Sarah)	   Breakdance	  A	  8-‐11j	  (Tobias)	   Klassieke	  dans	  KD3	  (Laurence)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   OLVP	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   De	  Linde	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   Victory	  Bornem	  
(LES	  18)	  16u45-‐18u00	   (LES	  24)	  18u00-‐19u00	   (LES	  30)	  18u00-‐19u00	   (LES	  35)	  16u30-‐17u30	  
Opleiding	  1A	  Puurs	  (Kathy)	   Klassieke	  dans	  KD6	  (Rosane)	   Breakdance	  B	  10-‐16j	  (Tobias)	   Klassieke	  dans	  KD4	  (Laurence)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   OLVP	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   De	  Linde	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   Victory	  Bornem	  
(LES	  19)	  18u00-‐19u00	   (LES	  25)	  19u00-‐20u00	   (LES	  31)	  19u00-‐20u00	   (LES	  36)	  17u30-‐18u30	  
Moderne	  dans	  10-‐11j	  AB	  (Kathy)	   Klassieke	  dans	  KD8-‐9	  (Rosane)	   Breakdance	  C	  (Tobias)	   Klassieke	  dans	  KD5	  (Laurence)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   OLVP	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   De	  Linde	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   Victory	  Bornem	  
(LES	  20)	  19u00-‐20u00	   (LES	  26)	  20u00-‐21u15	  

	   	  Hedendaagse	  dans	  12-‐14j	  AB	  (Kathy)	   KD10-‐13	  Muller-‐techniek	  (Rosane)	  
	   	  CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   OLVP	  Bornem:	  turnzaal	  BS	  
	   	   

DONDERDAG	   	  	   	  	   	  	  
(LES	  37)	  16u45-‐17u45	   (LES	  41)	  17u15-‐18u15	   (LES	  43)	  19u45-‐20u45	   (LES	  45)	  16u30-‐17u30	  
Moderne	  dans	  8-‐9j	  AB	  (Frédérique)	   Hedendaagse	  dans	  12-‐14j	  AB	  (Sarah)	   Hedendaagse	  dans	  15-‐18j	  AB	  (Sarah)	  	   Kleuterdans	  (Kathy)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   OLVP	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   CC	  Ter	  Dilft	  Bornem:	  studio	  1	   Victory	  Bornem	  
(LES	  38)	  17u45-‐19u00	   (LES	  42)	  18u15-‐19u30	   (LES	  44)	  20u45-‐22u15	  

	  
Vooropleiding	  1	  (Frédérique)	   Vooropleiding	  2	  (Sarah)	  

Hedendaagse	  dans	  volwassenen	  AB	  
(Sarah)	  

	  CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   OLVP	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   CC	  Ter	  Dilft	  Bornem:	  studio	  1	  
	  



(LES	  39)	  19u00-‐20u30	  
	   	   	  Voorbereidende	  (Frédérique)	  
	   	   	  CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	  
	   	   	  (LES	  40)	  20u30-‐22u00	  
	   	   	  Master	  class	  volwassenen	  

(Frédérique)	  
	   	   	  CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	  
	   	   	  

	   	   	   	  VRIJDAG	  
(LES	  46)	  16u30-‐17u30	  
Klassieke	  dans	  KD4	  (Pauline)	  
CC	  Ter	  Dilft	  Bornem:	  studio	  1	  
(LES	  47)	  17u30-‐18u30	  
Klassieke	  dans	  KD5-‐6	  (Pauline)	  
CC	  Ter	  Dilft	  Bornem:	  studio	  1	  
(LES	  48)	  18u30-‐19u00	  
Pointes	  niveau	  1	  (Pauline)	  (vanaf	  
KD6)	  
CC	  Ter	  Dilft	  Bornem:	  studio	  1	  
(LES	  49)	  19u00-‐20u00	  
Klassieke	  dans	  KD9	  (Pauline)	  
CC	  Ter	  Dilft	  Bornem:	  studio	  1	  
(LES	  50)	  20u00-‐20u30	  
Pointes	  niveau	  2	  (Pauline)	  
CC	  Ter	  Dilft	  Bornem:	  studio	  1	  

 
ZATERDAG	   	  	   	  	   	  	  
(LES	  51)	  9u00-‐10u00	   (LES	  55)	  9u00-‐10u15	   (LES	  60)	  9u00-‐10u00	   (LES	  64)	  9u00-‐10u00	  
Prédans	  6-‐7j	  (Angie)	   Préselectie	  (Linde-‐Raven)	   Prédans	  6-‐7j	  (Lore)	   Hiphop	  B1	  (Azzedine)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   CC	  Ter	  Dilft	  Bornem:	  studio	  1	   OLVP	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   Victory	  Bornem	  
(LES	  52)	  10u00-‐11u00	   (LES	  56)	  10u15-‐11u30	   (LES	  61)	  10u00-‐11u00	   (LES	  65)	  10u00-‐11u00	  
Kleuterdans	  (Angie)	   Vooropleiding	  2	  (Linde-‐Raven)	   Kleuterdans	  (Lore)	   Hiphop	  8-‐9j	  AB	  (Azzedine)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   CC	  Ter	  Dilft	  Bornem:	  studio	  1	   OLVP	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   Victory	  Bornem	  
(LES	  53)	  11u00-‐11u45	   (LES	  57)	  11u30-‐12u45	   (LES	  62)	  11u00-‐12u00	   (LES	  66)	  11u00-‐12u00	  
Peuterdans	  (Angie)	   Opleiding	  2	  (Linde-‐Raven)	   Prédans	  6-‐7j	  (Lore)	   Hiphop	  B2	  (Azzedine)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   CC	  Ter	  Dilft	  Bornem:	  studio	  1	   OLVP	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   Victory	  Bornem	  
(LES	  54)	  11u45-‐12u45	   (LES	  58)	  12u45-‐14u00	   (LES	  63)	  12u00-‐13u00	   (LES	  67)	  12u00-‐13u15	  
Prédans	  6-‐7j	  (Angie)	   Opleiding	  1A	  Bornem	  (Kirsten)	   Kleuterdans	  (Lore)	   JnM	  (Azzedine)	  
CC	  Binder	  Puurs:	  boudewijnzaal	   CC	  Ter	  Dilft	  Bornem:	  studio	  1	   OLVP	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   Victory	  Bornem	  

	  
(LES	  59)	  14u00-‐15u15	  

	  
(LES	  68)	  13u15-‐14u15	  

	  
Opleiding	  1B	  (Kirsten)	  

	  

Hiphop	  middengroep	  
(Azzedine)	  	  

	  
CC	  Ter	  Dilft	  Bornem:	  studio	  1	  

	  
Victory	  Bornem	  

	   	   	  
(LES	  69)	  14u15-‐15u45	  

	   	   	  
DnM	  (Azzedine)	  

	   	   	  
Victory	  Bornem	  

 
	  ZATERDAG	   	  	  
(LES	  70)	  9u00-‐10u00	   (LES	  73)	  9u30-‐10u30	  
Prébreak	  6-‐7j	  (Thibault)	   Prédans	  6-‐7j	  (Femke)	  
De	  Linde	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   De	  Leest	  Sint-‐Amands	  
(LES	  71)	  10u00-‐11u00	   (LES	  74)	  10u30-‐11u30	  
Breakdance	  A	  8-‐11j	  (Thibault)	   Kleuterdans	  (Femke)	  
De	  Linde	  Bornem:	  turnzaal	  BS	   De	  Leest	  Sint-‐Amands	  
(LES	  72)	  11u00-‐12u00	  

	  Hiphop	  10-‐14j	  AB	  (Jana)	  
	  De	  Linde	  Bornem:	  turnzaal	  BS	  
	  

	   	  ZONDAG	  
(LES	  75)	  10u00-‐13u00	  
Junior	  Company	  (Jori)	  
Repetent:	  Rosane	  Fonteyne	  
CC	  Ter	  Dilft	  Bornem:	  studio	  1	  

 
Alvast bedankt voor je interesse en voor het vertrouwen in Terpsichore! Als je nog vragen hebt, aarzel niet ons te 
contacteren (secretariaat: info@terpsichore.be – 03 288 47 49 – 0477 98 68 71). We kijken ernaar uit om je 
vanaf september te ontmoeten!   
 


