Huishoudelijk reglement
Art 1: Men kan toetredend lid worden van de Dansclub De2step mits betaling van het lidgeld of cursusgeld en na
goedkeuring en aanvaarding door de voorzitter van de club. Weigering van lidmaatschap kan geen aanleiding geven tot enige
vorm van vergoeding of compensatie.
Art 2: Bij inschrijving gaan alle betrokken individuen automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement dat ten allen
tijden tot hun beschikking staat.
Art 3: Wanneer een persoon niet in staat is de dansactiviteit zonder hinder te volgen, wanneer zij onder invloed van alcohol
of drugs zijn, wanneer ze agressie vertonen of veroorzaken, beschadigingen veroorzaken of ongepast gedrag vertonen, kan de
voorzitter beslissen ze tijdelijk of definitief te verwijderen uit de dansclub, ze de toegang tijdelijk of definitief te ontzeggen.
Het dagelijks bestuur wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht.
Personen die geen lid zijn van de Dansclub 2step kunnen door de voorzitter tot de activiteiten van de club geweigerd
worden.
Deze beslissing kan gebeuren zonder opgave van de reden of motivering en kan geen aanleiding tot enige vorm van
vergoeding of compensatie.
Bij afwezigheid van de voorzitter kunnen dezelfde maatregelen opgelegd worden door de persoon die de leiding heeft over
de activiteit en daartoe door de voorzitter is aangeduid.
Art 4: Het lidgeld is inclusief de verzekering. In geval van blessure dient dit gemeld te worden tijdens de desbetreffende les of
activiteit aan de voorzitter, dansleerkracht of verantwoordelijke van de dansactiviteit.
Art 5: Het bestuur, de leden en de toetredende leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade
aan of diefstal van eigendommen voor tijdens of na de activiteiten.
Art 6 : Tijdens de lessen activiteiten kunnen leden gefotografeerd worden. Dze foto’s kunnen ten alle tijden gebruikt worden
voor publicitaire doeleinden en doorgegeven worden aan derden. Als lid stemt u hier stilzwijgend mee in tenzij u schriftelijk
bezwaar tegen maakt.
Art 7: Het is verboden tijdens de activiteiten of lessen filmopnames te maken tenzij de uitdrukkelijke toelating van de
voorzitter of bij afwezigheid, de persoon die de leiding heeft over de activiteit en daartoe door de voorzitter is aangeduid.
Art 8: Alle gevallen waarin dit reglement of statuut niet voorziet, wordt aan de beslissing van het dagelijks bestuur
overgelaten.
Dit huisreglement is opgemaakt en goedgekeurd door het dagelijks bestuur van Dansclub 2step, Gaverstraat 71 te 9160
LOKEREN, 10 oktober 2017; en vervangt vorig huishoudelijk reglement van 9 augustus 2013
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