SELECTIETEAMS
INFORMATIE EN ALGEMENE VOORWAARDEN
Deelname aan een selectieteam brengt de nodige verantwoordelijkheid en verplichtingen mee. De informatie
en algemene voorwaarden worden hierbij toegelicht.
SELECTIETEAMS

Selectieteam
Hoe worden dansers geselecteerd? Op basis waarvan gebeurt dit? Ieder kind/ iedere danser heeft zijn eigen
talent en groeit in zijn eigen tempo. De ene danser is op jongere leeftijd al verder ontwikkeld dan de andere.
Uiteraard kijken wij naar de leeftijd voor een bepaalde groep, maar daarnaast kijken wij ook naar het niveau.
Wij vinden het ook erg belangrijk dat een team hecht kan worden en bij elkaar past. Iedereen moet zich op zijn
plek voelen. Daarom kijken wij ook naar persoonlijkheid en hoe dit binnen de groep valt.
Wij houden samengevat dus rekening met de volgende factoren:
- Leeftijd
- Niveau
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Talent (hoe snel kan iemand groeien?)
- Persoonlijkheid (hoe past iemand binnen de groep?)
Geselecteerd worden voor een groep betekent dat je het aankomende seizoen een danser bent van dat
selectieteam. Uiteraard kan het voorkomen dat het niet zo loopt als verwacht (iemand voelt zich bijv. niet op
zijn gemak binnen een groep), er wordt dan gekeken hoe we dit kunnen oplossen (diegene kan bijv. bij een
ander selectieteam komen dansen). De coach heeft hierin altijd het laatste woord.
Geselecteerd worden voor een team betekent niet automatisch dat je het daarop volgende jaar in hetzelfde
team danst. De teams worden ieder jaar zorgvuldig geselecteerd en ook het jaar erop wordt gekeken hoe het
team het beste vorm gegeven kan worden. Stel, de meerderheid van de groep groeit sneller dan de rest, dan
zal er een andere indeling komen, zodat iedereen danst op zijn niveau en uitdaging kan vinden op zijn eigen
niveau.

Regels wedstrijden
- Dansers dansen het gehele seizoen mee in het team en doen dan ook aan alle wedstrijden mee. Deze worden
aan het begin van het seizoen bekendgemaakt (maar gedurende het seizoen kunnen dit meer of minder
worden). Mocht een danser om een reden niet mee kunnen doen, dient dit tijdig te worden doorgegeven (ten
minste één maand voor de wedstrijd).
- Het is niet mogelijk om middenin het (wedstrijd-) dansjaar te stoppen. Iedere wedstrijddanser is verplicht om
de contributie voor een dansseizoen te betalen.
- Dansers zijn iedere les aanwezig. Bij bijzondere omstandigheden kan een les gemist worden. Dit gaat altijd in
overleg met de docent! Bij blessures e.d. wordt verwacht dat je gewoon in de les aanwezig bent.
- Wanneer een danser een van de 2 laatste lessen voor een wedstrijd mist kan hij de wedstrijd niet meedoen.
De posities worden hier dan op aangepast.
- Afwezigheid bij een wedstrijd door welke reden dan ook heeft gevolgen voor deelname aan de volgende
wedstrijd. De docent heeft hierin het laatste woord.
- Mocht jouw opposite om een reden niet meedoen met een wedstrijd of optreden dan kan dit van invloed zijn

op jouw deelname i.v.m. posities.
- Entree- en deelnamekosten voor de wedstrijden zijn voor eigen rekening (dit bedraagt ca. tussen €4 en
€12,50 per wedstrijd) en worden deels middels een aanbetaling voldaan.
- Een danser in een selectiegroep dient de wedstrijdkleding en schoenen (eenmalig per jaar) zelf aan te
schaffen. Deze kosten worden niet door Dance Company 058 vergoed.
- Dance Company 058 kan te allen tijde achterstanden van de leerlingen wat betreft wedstrijdkleding,
deelnamekosten en etc. incasseren wanneer deze niet tijdig worden voldaan.
- De docent heeft te allen tijde het laatste woord of een danser klaar is voor de wedstrijd en of hij/zij met de
wedstrijd mee mag doen.
- Dansers regelen zelf vervoer naar een optreden/wedstrijd, tenzij anders aangegeven door de docent.
- Dansers zijn 1,5 uur voordat een optreden/wedstrijd begint aanwezig.
- De prijsuitreiking is een onderdeel van de wedstrijd en alle dansers zijn hierbij aanwezig. In overleg met de
docent kan hier een uitzondering voor worden gemaakt.
- Bij herhaaldelijk te laat komen bij een training of wedstrijd kan de docent ervoor kiezen om een danser uit het
team te zetten.

Aanbetaling wedstrijdkleding en deelnamekosten
Ieder seizoen wordt een aanbetaling van €90,- per danser per team gevraagd om een deel van de
wedstrijdkleding en de wedstrijden mee te bekostigen. (Danst een danser dus in meerdere teams dan dient
hij/zij ook voor het andere team de aanbetaling te betalen.) Bij deze betaling zitten ook de aanschafkosten van
een DC058 T-shirt in, die zij dienen te dragen bij optredens en shows.* De aanbetaling dient aan het begin van
het jaar te worden voldaan. (Wanneer de betaling niet voor de uiterst gegeven datum wordt voldaan worden
er €10,- administratiekosten in rekening gebracht.)
Betaling in gedeelten is mogelijk op aanvraag.
*Mocht de danser al een T-shirt hebben, kan zij in plaats hiervan een DC058 sporttas of DC058 sweater
ontvangen. Als de danser hier niet voor kiest wordt het extra bedrag gebruikt om de wedstrijden e.d. mee te
bekostigen en hebben zij dus een extra tegoed.
Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat de aanbetaling de kosten niet heeft gedekt of er een deel van
de aanbetaling over is gebleven wordt dit alsnog verrekend. U ontvangt dan een overzicht met de resterende
kosten of u ontvangt het resterende deel van ons retour.

Contributie selectieteams
De dansers in een selectieteam dansen 1 uur en 15 min. in de week met hun team. Vaak dansen dansers van
selectieteams meerdere uren per week (denk aan extra lessen Hip Hop, Modern en Ballet voor een snellere
ontwikkeling). De contributie voor een danser in een selectieteam is dan ook anders, in het voordeel van de
danser (let op, prijswijziging per seizoen 22/23, info volgt):
1 reguliere les
1 selectieteam
1 selectieteam + 1 reguliere les
2 selectieteams
3 of meer lessen (ongeacht selectieteam)

€ 27,- per maand
€ 37,- per maand
€ 52,- per maand
€ 52,- per maand
€ 65,- per maand (onbeperkt)

Jeugdfonds cultuur: U kunt financiële steun aanvragen bij het Jeugdfonds cultuur bij een laag inkomen. Door
het fonds wordt c.a. €450,- per jaar vergoed. De overige kosten dient u zelf bij te betalen.

OVERZICHT KOSTEN

Om een beter overzicht te geven van de contributie zijn alle tarieven in onderstaande tabel weergegeven.
1 dansles per week
2 danslessen per week
Onbeperkt (3 of meer danslessen per week)
10-rittenkaart
1 selectieteam
1 selectieteam + 1 reguliere les
2 selectieteams

€ 27,- per maand
€ 37,- per maand
€ 65,- per maand
€ 80,- (eenmalig)
€ 37,- per maand
€ 52,- per maand
€ 52,- per maand

Jeugdfonds cultuur: U kunt financiële steun aanvragen bij het Jeugdfonds cultuur bij een laag inkomen. Door
het fonds wordt c.a. €450,- per jaar vergoed. De overige kosten dient u zelf bij te betalen.

