
7/14/2021 Peepl

https://dancing-kids.peepl.be/nl/admin/communication/email/preview/ 1/2

Zomer nieuwsbrief Dancing Kids Beervelde

Beste dansers en sporters

Beste ouders

Ook afgelopen jaar was er weer één met allerlei regeltjes en wijzigingen. We
hebben er het beste van proberen maken en hopen dat dat gelukt is.

Volgend schooljaar wordt het hopelijk eindelijk weer een beetje normaal, maar
zeker zijn we dat nog niet.

Hoe dan ook, vanaf nu kan je inschrijven voor het volgende dansjaar 2021 -
2022. We zullen, onder voorbehoud, starten op maandag 6 september. Meer info
op de website en in onze nieuwsbrief eind augustus.

De procedure is net zoals vorige jaren via een online inschrijving.

Op de website van de Dancing Kids, www.dancing-kids.be, kan je op de
hoofdpagina of bij jullie favoriete dansgroep de knop “Ik doe mee” vinden. Die
knop leidt naar het inschrijvingsformulier waar je kan inschrijven voor het
volgende dansjaar. Hieronder vind je eveneens de link naar de
inschrijvingsformulieren.

Dancing kids: https://forms.gle/yZx3PAhTmwXBVL9r7

Diva dance: https://forms.gle/1onc5D5v5rd1gmEG9

Sport: https://forms.gle/NMsJrKK9Fi1NQbm18

Duid op het invulformulier aan of je reeds lid was vorig schooljaar of niet. Zowel
nieuwe leden als bestaande leden vullen hun actuele gegevens in. Probeer alles
zo goed mogelijk in te vullen. Deze gegevens zijn belangrijk, zowel voor de
verzekering als voor alle communicatie van ons over de danslessen.

Na het versturen van het inschrijvingsformulier ontvang je een e-mail met de
betalingsgegevens. Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het
inschrijvingsgeld. Dit bedraagt voor het volledige schooljaar dans €140.

Opgelet: wie afgelopen jaar lid was van kleuterdans, Kids dance of Dancing crew
krijgt 50% Corona-korting. Het lidgeld wordt dan €70.
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Verschillende mutualiteiten komen voor een deel tegemoet in dit inschrijvingsgeld.
Hierover ook meer op onze website.

Dancing Kids Expo

We hebben afgelopen jaar voor de 2de maal ons toonmoment "Dancing Kids
Expo" moeten uitstellen. We hopen dit alsnog in 2022 te kunnen organiseren. Wie
ondertussen toch zijn geld terug wil van de tickets, bijv. omdat je geen dansers
meer hebt volgend jaar, kan dit aan ons laten weten via dit formulier. We betalen
het bedrag dan terug op het opgegeven rekeningnummer.

 
 

Dan rest ons niets anders meer dan jullie een deugddoende vakantie toe te
wensen!

Tot op de dans/sportvloer,

De werkgroep Dancing Kids,

Dancing Kids Beervelde

Dit bericht werd automatisch verzonden via dancing-kids.peepl.be. Uitschrijven.
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