
 

P I R O U E T T E  V . Z . W .  

 

Pirouette danst ook tijdens de  

zomervakantie! Dans jij mee?! 

Hou je van dansen, optreden, spelen en knutselen? Dan zijn onze zomerdansstages zeker iets 

voor jou! We werken een hele week samen rond een thema om op het einde van de week het 

beste van onszelf te kunnen geven in een spetterende show!  

WAT MEER INFORMATIE: 

Voor wie zijn de dansstages bestemd?  

Voor alle jongens en meisjes van 3 tot 10 jaar met danskriebels. De kinderen worden in verschillende leeftijdsgroe-

pen ingedeeld. Iedereen is welkom ook niet Pirouette-leden! 

Hoeveel kost een dansstage?  

20 euro per dag of 90 euro voor de hele week. Wat is in die prijs inbegrepen? Verzekering, activiteiten, uitstap naar 

het domein van Huizingen (bij mooi weer), tienuurtje (koekje) en een vieruurtje (drankje). 

Hoe kan ik inschrijven?  

Om in te schrijven onderneemt u de stappen die te lezen zijn op het inschrijvingsformulier. Inschrijven kan pas vanaf 

14 februari 2017. (PLAATSEN ZIJN BEPERKT ) 

Wat heb je nodig?  

Omdat er veel gedanst en geknutseld wordt, doen de kinderen gemakkelijke kledij aan die wel wat vuil mag worden. 

Ook gemakkelijke schoenen zijn een must.  

Wat moet er in de rugzak? Een middagmaal, drankje, stukje fruit eventueel een reservebroek voor wie nog een on-

gelukje kan hebben en natuurlijk je goed humeur!  

IN EEN NOTENDOP: 

VOOR WIE? 3jaar tot 10jaar  

WANNEER? 10 t.e.m. 14 juli van 9u00 tot 16u00 

                       7 t.e.m. 11 augustus van 9u00 tot 16u00 

+ er is opvang een uur voor de stage tot een uur na de stage  (8u00-17u00) 

SLOTSHOW? vrijdag om 16u 

PRIJS? € 90 

WAAR? Sint-Victorinstituut Brusselsesteenweg, 20 te Alsemberg (secundaire school).  



 

 

 

Een week vol dans, 

spel, knutselplezier, 

creativiteit die 

resulteert in een 

prachtige slotshow! 
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 Als laatste…  

Op woensdag brengen wij bij mooi weer de dag door in het domein van Huizingen. 

Inkom en eventueel zwembad (bij heel mooi weer) is inbegrepen in de totaalprijs. 

Vrijdag om 16u houden wij een leuke show voor alle ouders, grootouders, vrienden, 

familieleden, 

 

Indien u nog vragen hebt, kan u altijd mailen naar lisealexander@hotmail.com of in 

tweede instantie bellen naar 0474/42 13 97 (na 17.30u) 

 

Tot dans,  

Het dansstageteam van Pirouette 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER  dansstages 2017  

U kan uw kind inschrijven door volgende stappen te volgen  

GEEN STAPPEN OVERSLAAN A.U.B.  

 Vanaf 14 februari 2017 mailen naar lisealexander@hotmail.com  

 Na bevestiging van Lise: het te betalen bedrag storten op rekeningnummer BE41-1236-

1011-7710 met vermelding van de naam van je kind +leeftijd+ stage 1 en/of 2  

 Dit formulier bezorgen aan de dansjuf of opsturen naar vzw Pirouette t.a.v. Lise Alexa-

der, Pastoor Bolsstraat 37, 1652 Alsemberg  

 

Naam ouder: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam kind: …………………………………………………..Voornaam kind :……………………………………………. 

indien je danst bij Pirouette: groep + docent: ……………………………………………………………………………..  

Adres: …………………………………………………………………………………tel. : ………………………………… 

(omcirkel wat past)        dansstage 1 (10/07-14/07)                dansstage 2 (7/08-11/08)  

e-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum:.…………………… leeftijd: ……………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer (overdag bereikbaar) ………………………………………………………………………………….. 

Huisdokter (naam en telefoonnummer): ………………………………………………………………………………….. 

Handtekening ouder + gelezen en goedgekeurd (zie onze voorwaarden pagina 4) 

MEDISCHE FICHE 

Allergieën? 

………………………………………………………………………………………………………... 

Ziekte? ……………………………………………………………………………………………….. 

Medicatie te nemen?.......................................................................................................... ..... 

Waarmee moeten wij rekening houden?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



 

Onze voorwaarden.  

 

Doelgroep? Kinderen vanaf 3jaar t.e.m. 10jaar  

 

Hoe inschrijven? U kan enkel inschrijven via mail. De inschrijving is pas geldig indien de verant-

woordelijke Lise Alexander een bevestiging stuurde van inschrijving. Om de kwaliteit van onze 

activiteiten te bewaken in het verplicht om vooraf in te schrijven. Inschrijving is geldig na bevesti-

ging van Lise Alexander en definitief van zodra ook je betaling in orde is.  

 

Betalingen? De storting van het geld kan enkel op ons rekeningnummer BE 41-1236-1011-7710 

met vermelding stage 1/2 + Naam/voornaam + leeftijd.  

 

Annulatie? Na bevestiging van inschrijven kan er uitsluitend schriftelijk (brief,mail) geannuleerd 

worden: Indien u een bevestiging ontving en u heeft betaald en u wenst toch te annuleren zal er 

een kost aangerekend worden van 10euro administratiekosten. De resterende 80 euro zal u te-

rugvorderen. Bij annulatie minder dan 14 dagen voor de aanvang, zien we ons genoodzaakt de 

volledige deelnameprijs aan te rekenen.  

 

Portretrecht? Tijdens de dansstages kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop 

uzelf en/of uw kind(eren) mogelijk te zien zullen zijn. Deelname aan de dansstage van Pirouette 

betekent dat u toestemming verleent deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dra-

gers, zoals o.m. website, tijdschriften en folders, publiceert. Deze beelden mogen op geen enke-

le manier door derden verder verspreid worden.  

 

Terugvordering mutualiteit of belastingen? U krijgt via post of via de docent van Pirouette u at-

test van deelname en betaling. Systeem van fiscale aftrek? Op de belastingbrief verschijnt er 

een vakje ‘aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12jaar’ hier 

kunnen belastingplichtigen hun onkosten voor jeugdwerk aftrekken van hun belastbaar inkomen: 

een financieel voordeel, dus!  

Deelnemers kunnen hun formulier van de mutualiteit enkel afgeven op maandag of dinsdag. De 

verantwoordelijke zorgt er dan voor dat deze ingevuld terug bezorgt worden aan de deelnemers. 

Formulieren die nadien worden afgegeven zullen niet meer ingevuld worden.  

 

Stiptheid? De activiteiten starten om 9u en eindigen om 16u. Van 8u tot 9u en van 16u tot 17u is 

er opvang voorzien (inbegrepen in de prijs). Gelieve deze tijden te respecteren. Indien u uw kind 

niet tijdig kan ophalen, is de opvang betalend na een kwartiertje (€2,50 gevraagd/per 15 minu-

ten)  


