
ZUMBA FOR KIDS - SEPTEMBER 2022
Algemene info

Inschrijvingsformulier

Reglementering

Reglementering: 

• De Zumba lessen starten steeds om 17.00u. Gelieve de kinderen op tijd naar de les 
te brengen zodat ze aanmelding/opwarming zeker niet missen.  
De lessen zijn gedaan om 17.45u. Gelieve bij einde van de les te wachten in de 
gang aan de dansstudio. Er worden geen ouders/volwassenen toegelaten in de 
dansstudio tijdens de Zumba for Kids lessen. 

• De kinderen dienen steeds door een volwassene/ouder begeleid te worden naar 
de dansstudio van sporthal Oostbroek Nevele. Gelieve de zone rond de dansstudio 
niet te verlaten, zolang de Zumba-instructrice nog niet gearriveerd is. 

• In geval van onverwachte vertraging of afwezigheid van de instructrice, kan ik 
(Jolien De Vylder) niet aansprakelijk gesteld worden in geval van ongeval. 

• Zumba for Kids is louter een recreatieve sportactiviteit. Ieder kind sport mee op 
zijn/haar eigen tempo, zonder druk of verplichting om bepaalde bewegingen 
mee uit te voeren die niet binnen de fysieke mogelijkheden liggen. Hierbij wens ik 
u graag te informeren dat ik, Jolien De Vylder, niet verantwoordelijk kan gesteld 
worden voor mogelijke blessures of verwondingen voor, tijdens of na de Zumba-
les.

• Heeft uw kind gezondheidsproblemen of zijn er blessures waarmee rekening dient 
gehouden te worden? Gelieve deze dan hieronder te noteren:

     ...................................................................................................................................................

     ...................................................................................................................................................

• De kinderen dienen gepaste kledij aan te hebben. Sportieve, gemakkelijke kledij is 
aangeraden om de beweeglijkheid te garanderen.

• De zaal mag enkel betreden worden met propere sportieve schoenen. Een 
sportschoen is aangeraden om mogelijke blessures te vermijden. Er wordt niet 
gedanst op kousen of blote voeten.

• Tijdens de lessen worden er drinkpauzes gegeven. Gelieve bij elke les uw kind een 
flesje water mee te geven, frisdranken zijn niet toegestaan. 

• Tijdens de les kan het zijn dat er foto’s of video’s worden genomen van de 
aangeleerde dansjes. Deze foto’s/video’s zullen enkel verstuurd worden naar 
de ouders of via de gesloten facebook groep gedeeld worden. Hiervoor vraag ik 
graag uw goedkeuring: 

     Ik ........................................................., ouder van .......................................................... 
    geef toestemming/geen toestemming om mijn kind te filmen en te fotograferen    
    tijdens de Zumba Kids lessen. 

Gelieve zowel het inschrijvingsformulier als de reglementering te ondertekenen + af 
te geven of door te sturen via e-mail.

 Datum:      Handtekening ouder: 



Contactgegevens Zumba-instructrice:

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kan u mij gerust contacteren via 
onderstaande gegevens:
• Jolien De Vylder
• GSM: 0473 58 61 29
• E-mail: joliendevylder@hotmail.com

Lesgegevens: 
• Start van de les: 17.00u
• Einde van de les: 17.45u
• De les gaat door in de danzaal van Sporthal Oostbroek te Nevele

Verloop van de les: 
• Opwarming op muziek
• Een aantal dansjes worden stap voor stap aangeleerd. 
• Gedurende de les worden er 1 à 2 spelletjes op muziek gespeeld.
• De les eindigt op een rustiger ritme. We recupereren en kalmeren.

Om de 5 lessen mag je als ouder 15 min voor het einde van de les de aangeleerde 
dansjes van de vorige weken komen bekijken. Dit zal ook tijdig worden 
gecommuniceerd.  

Kalender:

Hieronder vindt u een kalender met de dagen waarop de lessen doorgaan:

• 2/09 • 28/10

• 9/09 • 18/11

• 16/09 • 25/11

• 23/09 • 2/12

• 30/09

• 7/10

• 14/10

• 21/10

• 9/12

• 16/12

• 23/12 (= laatste les)

 

Algemene informatie: Inschrijvingsformulier Zumba Kids

Hierbij wens ik mijn zoon/dochter graag in te schrijven voor de Zumba Kids 
lessen:

Voornaam + naam kind: ..................................................................................................

Geboortedatum kind: .....................................................................................................

Lievelingsliedje: ...............................................................................................................

E-mailadres ouder: .........................................................................................................

GSM ouder: ......................................................................................................................

Extra contactpersoon bij noodgevallen: 

Naam: .................................................................................

GSM: ...................................................................................

De kostprijs voor 15 Zumba Kids lessen bedraagt € 90.
Gelieve het bedrag over te schrijven voor aanvang van de 1ste les op 
rekeningnummer BE93 8903 1409 9367. Gelieve bij vermelding “Naam + 
Voornaam kind” mee te geven. 

 
Gelieve het inschrijvingsformulier + reglement ingevuld & ondertekend terug 
te bezorgen. Je kan dit afgeven voor aanvang van de eerste les of kan ook per 
mail of whatsapp verstuurd worden.

Let op: 

• De inschrijving is pas officieel na ontvangst van het lidgeld.

• Registraties worden niet terugbetaald. 

Datum:       Handtekening ouder:


