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Dansgroep aansluiten bij Danskant vzw
Wie wij zijn?
Danskant vzw is een landelijk erkende cultuur educatieve jeugdvereniging die dans, muziek en
beweging verspreidt als een actieve en educatieve cultuurbeleving met als doel de
persoonlijkheidsontplooiing, de maatschappelijke participatie en integratie te bevorderen bij
kinderen en jongeren.
Danskant is uniek omdat ze ‘dans, muziek en beweging’ als een geïntegreerd aanbod
ontwikkelt. We laten kinderen en jongeren kennis maken met diverse aspecten en
mogelijkheden van “dans, muziek en beweging”. Danskant zorgt voor een dansaanbod met
aandacht voor zowel het eigen als ander cultureel erfgoed via kinderdans- en
volksdansprogramma’s. Er is aandacht voor de ontwikkelingen in de hedendaagse
dans waarbij wij vertrekken vanuit “dansexploratie en dansbeleving”. Er is aandacht voor de
ontwikkelingen in de hedendaagse muziekcultuur van kinderen en jongeren in allerlei vormen
van o.a. streetdance, bodypercussie,…
Dansen als vorm van expressie is onze bijdrage tot de persoonlijke ontwikkeling van
kinderen en jongeren. Zij ervaren het lichaam in al zijn mogelijkheden wat bijdraagt tot een
evenwichtige groei, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. Kinderen en jongeren kunnen
door te kiezen voor dans hun eigen mogelijkheden uitbreiden en onder hun eigen
verantwoordelijkheid zelf hun identiteit opbouwen. Ze kunnen zich op die manier
ook onderscheiden van de anderen.
Een actieve cultuurbeleving is voor Danskant iets wat je sociaal beleeft en is verbonden aan
onze samenleving. Een actieve cultuureducatie moet veel meer zijn dan louter entertainment.
Danskant kan kinderen en jongeren prikkelend prikken. Het gaat erom kinderen en jongeren te
stimuleren om zelf op ontdekking te gaan. Binnen de verschillende culturen ervaren ze de
vrijheid en verscheidenheid die eigen is aan de hedendaagse samenleving waardoor ze
bewuster met zichzelf en met de omgeving kunnen omgaan.
Een actieve cultuurbeleving en –educatie is een sociaal aspect van onze huidige maatschappij.
De creativiteit die daardoor wordt aangescherpt, is een krachtig menselijk wapen om plezier in
het leven te scheppen en in te gaan tegen de verzuring van de samenleving. Daarom willen wij
kinderen en jongeren stimuleren in hun creatieve zoektocht naar een eigen plaats in de
samenleving.
Persoonlijkheids- ontplooiing is indirect een gevolg van “dans, muziek en beweging”
omwille van het lichamelijk, emotioneel en sociaal aspect ervan. Onderzoek toont aan dat
dansen een positieve invloed heeft op lichaam en geest. Dansen in een ontspannen sfeer geeft
eveneens een perfecte ontmoetingskans vermits het gaat om samen plezier beleven. Dansen
is communiceren en ontmoeten. De interactie zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zichzelf
kunnen ontdekken, individueel en in relatie tot anderen.
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Wat wij doen?


Bijscholingen

Onze bijscholingen richten zich tot leidinggevende personen (vanaf 15 jaar) in het jeugd- en
jongerenwerk, opvoeders, dansdocenten, buurtwerkers, jeugdhuisanimatoren, monitoren voor
speelpleinwerking, jeugdatelier- en vakantiewerking, onthaalouders en begeleiders van buitenschoolse
kinderopvang, leerkrachten, ...
http://www.danskant.be/bijscholingen/

 Opleidingen
Onze dansopleiding bestaat uit drie verschillende, autonome onderdelen.. (Dansanimator, Dansdocent,
Dansinstructeur) Autonoom maar ook verbonden met elkaar. Je kan dus elk onderdeel afzonderlijk volgen
en eindigen of je volgt de drie delen als één traject. Aan jou de keuze !
http://www.danskant.be/opleiding/

 Danskampen
Onze Danskantdanskampen worden ingericht in extern of internaatsverband, in een kindvriendelijk en
kindveilig jeugdverblijfcentrum in een natuurlijke en milieuvriendelijke omgeving.
http://www.danskant.be/danskampen/

 Boek een docent - Animatie, vorming, percussie
Danskant stuurt haar medewerkers uit voor minimaal drie aansluitende dansuren. Dit wil zeggen dat je
zowel met één groep drie uur kan dansen (uiteraard kan dit niet met kinderen) of je deelt de drie
aansluitende uren op met verschillende deelnemersgroepen.
http://www.danskant.be/boek_een_docent/

 Didactische uitgaven
Danskant vzw is uitgever en verdeler van kwaliteitsvol didactisch dansmateriaal. Uitgebracht onder de
vorm van CD's, video's, DVD's, CDroms (Deze bevatten zowel tekst als muziek), eBooks (Deze bevatten
tekst, geen muziek!) en handboeken.
http://www.danskant.be/webwinkel/
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Voorwaarden?
Om als dansgroep te kunnen aansluiten, voldoe je aan drie voorwaarden:
1) Administratie
2) Beleidsorganisatie
3) Beleidsparticipatie

Administratie
Bij een aansluiting horen nu eenmaal een aantal minimale administratieve verplichtingen:
1. Groepsfiche: een visitekaartje van je groep. Deze bevat de groepsnaam,
contactpersoon en adres, plaats van dans, soorten dans, doelgroep (leeftijd), website,
afgevaardigde Algemene Vergadering Danskant.
2. Lesgeversfiche: een overzicht van de lesgevers met vermelding van: naam, adres,
telefoonnummer, geboortedatum, emailadres, danssoort.
3. Ledenfiche: bevatten: naam, voornaam, adres, geboortedatum, email.
Danskant bezorgt je tegen 31 augustus een sjabloon (groepsaansluitingsfiche) met drie
tabbladen waar je de gegevens op invult. Je stuurt deze fiches door voor 31 oktober naar
groepen@danskant.be.

Beleidsorganisatie
Je vaardigt als dansgroep minstens één lid af in de Algemene Vergadering van Danskant vzw,
op die manier kan je op actieve wijze mee vorm geven aan het beleid van Danskant vzw.

Beleidsparticipatie
Als dansgroep geef je uitvoering aan de missie van Danskant vzw. Dat kan op verschillende
manieren. Als dansgroep ga je het engagement aan om minstens één van onderstaande acties
op touw te zetten:
1.
2.
3.
4.

Organiseren van een danskamp in samenwerking met Danskant.
Organiseren van een vorming.
In samenwerking met een andere dansgroep een evenement organiseren.
Een ander, eigen voorstel, goed te keuren door de Raad van Bestuur van Danskant.
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Wat Danskant je groep aanbiedt!
Je dansgroep bij Danskant aansluiten biedt je groep een aantal voordelen, waar nietaangesloten groepen niet van kunnen genieten:

Informatie en documentatie
Je krijgt als aangesloten dansgroep gratis toegang tot het informatie- en documentatiecentrum
van Danskant op het secretariaat in Mechelen. Daarnaast houdt Danskant je op de hoogte van
alle regelgevingen op Vlaams en federaal niveau die voor jouw groep belangrijk kunnen zijn:
vrijwilligersvergoedingen, Sabam, zelfstandige in bijberoep, geluidsnormen, …

Ongevallenverzekering
Aangesloten dansgroepen kunnen aan een gunstig voordeeltarief (€ 2,50 per lid) een
ongevallenverzekering afsluiten voor al haar leden (zowel lesgevers als dansers). Opgelet,
enkel dansers en lesgevers vermeld op de groepsaansluitingsfiche zijn verzekerd.

Bijscholing
Lesgevers van aangesloten dansgroepen (vermeld op de lesgeversfiche) kunnen de
bijscholingen van Danskant gratis bijwonen. Gewoon via de website inschrijven en bij de
opmerkingen vermelden met welke dansgroep de lesgever verbonden is.

Fiscale attesten
Activiteiten die in samenwerking met Danskant georganiseerd worden, zijn voor de ouders van
kinderen jonger dan 12 jaar fiscaal voordelig. Danskant reikt deze attesten uit.

Vers bloed
Je kan als aangesloten dansgroep beroep doen op stagiair-dansanimatoren of stagiairdansdocenten van Danskant. Zo geef je hun de kans om bij jouw groep stage te lopen.

Digitale ruimte
Aangesloten groepen kunnen gratis beschikken over een danskant.be websitenaam en daar
koppelen we ook de nodige webruimte aan onder de voorwaarden van Fair use policy. We
verstaan hieronder dat de URL steeds duidelijk zichtbaar is in de adresbalk
(http://groepsnaam.danskant.be). Koppelen van een eigen domeinnaam is dus niet mogelijk.
We verstaan daaronder ook het normaal gebruik van webruimte door bijvoorbeeld grote
fotoverzamelingen te koppelen en niet op onze server te hosten. We verstaan daaronder ook
dat elke pagina van de groepswebsite onderaan linkt naar onze hoofdwebsite
www.danskant.be

Interesse? Neem dan zeker en vast eens contact met ons op via
groepen@danskant.be, één van onze medewerkers zal je contacteren
voor verdere uitleg en een afspraak.
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Een danskamp organiseren met Danskant
Je kiest er voor om als dansgroep een danskamp te organiseren. Daar komt heel wat bij
kijken, Danskant helpt je op weg en ondersteunt je. Je kan er onder meer voor kiezen om je
kamp open te stellen voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen, of enkel de leden
van je dansgroep. Hoe gaat dit praktisch te werk? Opnieuw met de regel van drie:
1) Kampfiche
2) Praktische afspraken
3) Afhandeling

Kampfiche
Je stuurt ons voor 1 december de ingevulde kampfiche via groepen@danskant.be. Deze fiche
bevat praktische informatie voor de promotie en inschrijving.

Praktische afspraken
Vooraf
-

Inschrijven kan vanaf de tweede week na de kerstvakantie.
Inschrijvingen gebeuren uitsluitend via de website van Danskant.
Danskant verwerkt de inschrijving en stuurt een factuur op.
Je ontvangt maandelijks een update van de inschrijvingen, een maand voor het kamp
ontvang je die wekelijks.

Net voor het kamp
-

Je stuurt drie weken voor aanvang van het kamp een brief met praktische info voor de
deelnemers naar groepen@danskant.be.
Danskant verstuurt ten laatste twee weken voor aanvang de praktische brief en een
medische fiche naar de deelnemers. (zie medische fiche)
Je stuurt ten laatste een week voor het kamp een programma van de activiteiten naar
groepen@danskant.be.
Je stuurt ten laatste een week voor het kamp een begeleiderslijst naar
groepen@danskant.be, je gebruikt hierbij het sjabloon “begeleidersfiche”.

Tijdens het kamp
-

-

Danskant zorgt voor een ongevallenverzekering en verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid.
De eerste dag van het kamp word je door een medewerker van Danskant gecontacteerd
om de deelnemerslijst te overlopen. (zijn er meer of minder deelnemers)
Danskant reikt fiscale attesten uit aan ouders van deelnemende kinderen jonger dan 12
jaar. Tijdens het kamp brengt een Danskant medewerker een kampbezoek en worden
de fiscale attesten gebracht.
Tijdens het kamp brengt de Danskant medewerker ook de nodige documenten voor de
vergoedingen van de begeleiders (indien gewenst).
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Afhandeling
Na afloop van het kamp bezorg je Danskant via groepen@danskant.be een ingevulde versie
van “evaluatie danskamp”.
Daarnaast moet ook het financiële luik geregeld worden. Er zijn 2 mogelijkheden waarop de
afrekening van het kamp kan gebeuren:
I. Boekhoudkundige autonomie:
De dansgroep schrijft een factuur uit aan Danskant voor de gemaakte kosten. De dansgroep
staat dan zelf in voor de (eventuele) correcte uitvoering van vergoedingen aan de lesgevers.

II. Boekhoudkundige garantie:
Danskant zorgt er in dit geval voor jou voor dat alle boekhoudkundige en fiscale vereisten
correct vervuld worden:
- alle kosten die je maakt laat je aan Danskant factureren, Danskant betaalt dan ook de
facturen waardoor je niets hoeft voor te schieten; en / of…
- je schiet als groep de kosten voor, houdt de onkostenbewijzen bij en bezorgt deze na afloop
van het kamp aan Danskant.
- Danskant stelt de nodige documenten op voor de verplaatsingsonkosten en de vergoedingen
van de lesgevers en betaalt deze uit. De groepsverantwoordelijke bepaalt welke lesgever welke
vergoedingen krijgt.

Over-head kosten

De aangeboden dienstverlening voor de kampen brengt specifieke kosten met zich mee. Het is
niet de bedoeling dat de dansgroep de personeelskosten draagt, wel is Danskant genoodzaakt
om een deel van de specifieke kosten te recupereren. Wij vragen daarom volgende inspanning:
- € 5 per deelnemer voor de externe kampen (zonder overnachting);
- € 10 per deelnemer voor de interne kampen (met overnachting).
Deze bedragen zullen in rekening worden gebracht bij de afrekening van het kamp.

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact te nemen via
groepen@danskant.be.
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Kampfiche
AXXXX

Kampnummer:

Kampverantwoordelijke:

Email:

Startdatum:

Einddatum:

Locatie + adres:

Leeftijd deelnemers:

Maximum aantal:

Deelnameprijs:
€

Promotietekst:
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Evaluatie van een danskamp
Na afloop van het danskamp stuur je via groepen@danskant.be 10 leuke foto’s en een kort
kampverslag. We vragen je ook om het kamp en de samenwerking met Danskant te evalueren
door onderstaande vragen te beantwoorden (pas na ontvangst van het kampverslag, de
foto’s, en deze korte vragenlijst, wordt het kamp afgerekend):
1.Op welke manier ben je nagegaan of de deelnemers tevreden waren?

2.Wat heb je tijdens het kamp veranderd (en waarom) in het belang van de deelnemers?

3.Wat zal je op het volgende kamp anders aanpakken en waarom?

4.Hoe verliep de samenwerking tussen de begeleiders van het kamp?

5.Welke verdere ondersteuning had je graag ontvangen van Danskant?

6.Zijn er nog andere opmerkingen?
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Een dansevenement organiseren samen
met een andere dansgroep
Je kan er als groep voor kiezen om een dansevenement te organiseren in samenwerking met
een andere dansgroep. Een dansevenement kan verschillende vormen aannemen,
bijvoorbeeld:
-

Uitwisseling: Je wisselt de docenten met een andere dansgroep uit. Een lesgever van
groep A komt dan lesgeven bij groep B, EN een lesgever van groep B komt lesgeven bij
groep A.

-

Optreden: Je organiseert in samenwerking met een andere dansgroep een optreden dat
toegankelijk is voor het brede publiek. Beide dansgroepen leveren daarbij
choreografieën aan, beide groepen leveren daarbij dansers aan.

-

Danscarrousel: Je organiseert samen met een andere dansgroep een moment met
workshops. Beide groepen zorgen voor lesgevers en dansers. De dansers schuiven in
groep door, zodat ze minstens 2 workshops volgden, en minstens van 2 danssoorten
proefden.

-

Of een ander evenement: er zijn tal van evenementen mogelijk waarbij je met een
andere groep samenwerkt. Aarzel niet om je ideeën en voorstellen door te mailen naar
groepen@danskant.be. Danskant helpt je graag om op zoek te gaan naar een andere
dansgroep waar je mee kan samenwerken!

Rapportage
Indien je kiest voor een samenwerking stuur je volgende informatie door naar Danskant:
-

Samenwerkingsfiche.
Deelnemerslijst.
Begeleiderslijst.
Een kort verslag van het evenement.
10 leuke foto’s van het evenement.
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Samenwerkingsfiche
Groepsgegevens
Groep A:
Groepsnaam:
Contactpersoon:
Email contactpersoon:
Telefoon contactpersoon:
Groep B: (enkel invullen als je reeds een groep gevonden hebt om mee samen te werken)
Groepsnaam:
Contactpersoon:
Email contactpersoon:
Telefoon contactpersoon:

Omschrijving evenement

Indien je nog geen groep gevonden hebt om mee samen te werken, vul dan onderstaande
gegevens in, dan zoekt Danskant een dansgroep voor jou.
Welke danssoort(en) zoek je:
Welke leeftijdsgroep beoog je:
Binnen welke regio zoek je:
Andere voorwaarden:
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Een vorming inrichten met Danskant
Je kan er als dansgroep voor kiezen om een vorming in te richten in samenwerking met
Danskant.
Ons vormingsaanbod richt zich tot leidinggevende personen (vanaf 15 jaar) in het jeugd- en
jongerenwerk, opvoeders, dansdocenten, buurtwerkers, jeugdhuis animatoren, monitoren voor
speelpleinwerking, jeugdatelier- en vakantiewerking, onthaalouders en begeleiders van buitenschoolse
kinderopvang, leerkrachten, ...
Ervaring leert ons dat een kwalitatieve vormingsactiviteit minstens drie uren duurt. Inhoudelijk werken
we aan twee belangrijke onderdelen: methodiek en programma.
Een belangrijke meerwaarde bij de vormingen van Danskant vzw is het didactisch materiaal. Wij
hebben voor ELKE vorming een specifiek aanbod didactisch materiaal, muziek en beschrijvingen.
Daardoor kunnen de deelnemers aan onze vormingen de volgende dag al zelf aan de slag met het
aangeleerde programma!

Stappenplan
1. Kies uit ons aanbod, Boek docent, Vorming en denk ook aan de doelgroep waarmee je wil
werken.

2. Nu kan je een project kiezen, alle informatie over elk project vind je op de afzonderpagina per
project. Dit is ons aanbod: Projecten - Danskant komt naar je toe !

3. Daarna doe je online een Aanvraag voor een prijsopgave van het gekozen dansproject en dit
tenminste 8 weken voor de uiteindelijke datum van het project !

4. Je ontvangt van ons een e-mail met een prijsvoorstel en de vraag om te bevestigen of dit
voorstel kan resulteren in een project. Als aangesloten dansgroep ontvang je een
voordeeltarief?

5. Je zal van ons een schriftelijke bevestiging ontvangen die je ondertekend moet terug sturen.
(pas dan is je aanvraag geldig !)

6. Op de afgesproken dag zal een Danskant-docent het door jou gevraagde project komen
brengen.
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Ons aanbod:
Thema

peuters

kleuters

kinderen

Aloha, Polynesische dansen
Bal in de straat
Bewegings- en ontspanningstussendoortjes
Dans de wereld rond
Dansa mundo
Dansante ontspanning
Dansen met kinderen
De feestwinkel
De Zevensprong
Folkend Dansen
Hip Hup Hop
Kleuterdansen!
Ku Tshi Tshi
Pannenkoekjes in het bos
Peuters dansen!
Sau Reka Reka
Tsena, Tsena
Volksdansbasics 1
Swingend zitten

zittende dansers
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