
Gedragscodes Dansstudio Shake Vzw 

Als bestuur zijn wij er steevast van overtuigd dat beweging en sport een enorm belangrijke 
bijdrage leveren voor een gezond en gelukkig leven.  
 

Dansen staat immers voor: 
 

- Plezier en ontspanning 
- Zelfvertrouwen verbeteren 
- Langdurige vriendschappen creëren 
- Fysieke en mentale gezondheid stimuleren 
- Sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen en versterken 
- Zelfdiscipline en verantwoordelijkheid stimuleren 

 
Het is hierbij natuurlijk wel van essentieel belang dat dit in aangename, veilige en gezonde omstandigheden kan 
doorgaan.  
 

Er kan altijd iets mislopen in een sportclub: een lesgever maakt een spottende opmerking, een deelnemer komt 
steeds te laat, afspraken worden niet gerespecteerd, ouders zijn niet verdraagzaam naar andere deelnemers, 
ouders of lesgevers toe, enz. Kortom, soms wordt de sportbeleving wel eens overschaduwd door negatief gedrag 
of een negatieve houding van lesgevers, ouders of deelnemers. 
 

Dansstudio Shake wil deze negatieve aspecten tegengaan en alle betrokken partijen bewust maken van de 
plezierbeleving van de kinderen en het correct omgaan met, en respect hebben voor collega-dansers, trainers, 
enz.  Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld voor lesgevers, bestuursleden, deelnemers en ouders. 

Met onderstaande gedragscodes gaan we samen gegarandeerd voor een (nog) fijnere danswereld. 

GEDRAGSCODES  

Clubbestuurders en Lesgevers : 

 Stellen het welzijn van de danser steeds voorop rekening houdend met de regels van de club 

 Stellen zich respectvol op naar dansers, ouders, lesgevers, het bestuur, alsook in het privéleven 

 Komen afspraken na ( m.u.v. onmacht, onvoorziene elementen, enz.) 

 Stellen plezierbeleving, gezondheid & waardering op de eerste plaats 

 Promoten “Fair Play”  

 Zeggen 'Nee!' tegen grensoverschrijdend gedrag zoals roddelen, pesten, mentaal of fysiek geweld, seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, enz. … en zullen de nodige acties ondernemen. 

 Behandelen iedereen gelijkwaardig ongeacht talent, huidskleur, geaardheid, geloof, fysieke of mentale beperking, … 

 Zorgen voor een veilige, ethische en gezonde sportomgeving 

 Scholen zichzelf regelmatig bij op alle vlakken die bijdragen tot het welzijn van de dansers  

 Respecteren het recht op privacy en de lichamelijke en psychische integriteit van de dansers 

 Informeren dansers en ouders over de regels via de website, nieuwsbrief en één of meerdere infomomenten 

 Gaan op een respectvolle manier om met het beleid en de beslissingen genomen door de federatie, juryleden en 
collega-dansscholen of – lesgevers 

 Hebben een voorbeeldfunctie: zij zijn beleefd, roken of drinken niet in de nabijheid van kinderen, … 



Dansers : 

 Hebben respect voor de dansschool: ze zijn een ambassadeur van de club. 

 Respecteren de regels van de club 

 Respecteren de beslissingen van de dansdocenten, clubmedewerkers en clubbestuur  

 Gaan respectvol en solidair om met alle collega-dansers, docenten, clubbestuur, vrijwilligers, enz.: 

- Er is geen plaats voor roddelen, concurrentie of pesten 
- Er is geen plaats voor fysiek, verbaal of mentaal geweld 

 Respecteren het recht op privacy en de lichamelijke en psychische integriteit van anderen: er is geen plaats voor 
roddelen, oneerlijke concurrentie, pesten of eender welke andere vorm van grensoverschrijdend gedrag. 

 Nemen niet deel aan welke vorm dan ook van fysiek, verbaal, mentaal of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij 
zullen dit in de mate van het mogelijke (doen) stoppen en de nodige hulp bieden of inroepen. 

 Respecteren zichzelf:  

- Gebruik geen alcohol, drugs of doping 
- Luister naar je lichaam en verzorg het goed 
- Wees blij met wie je bent en hoe je eruit ziet 
- Stel geen te hoge eisen aan jezelf 
- Vraag uitleg bij onduidelijkheden 

 Respecteren de infrastructuur en de materialen 

 Wedstrijddansers: 

- Passen “fair-play” toe   
- Hebben respect voor trainer/docent, teamgenoot of danspartner, jury en tegenstrevers, federatie en organisator 
- Respecteren de tegenstanders: zonder hen zou er geen wedstrijd zijn ! 
- Verlies met nederigheid en win met bescheidenheid.  
- Respecteer de reglementen en de beslissing van de jury. 

Ouders : 

 Hou je als ouder aan de gemaakte afspraken met de club en de lesgevers 

 Toon interesse in de sport van je kind 

 Prijs je kind als het zijn best doet. 

 Hou rekening met de mogelijkheden van je kind en stel geen te hoge eisen: dansplezier staat voorop 

 Indien er moeilijkheden zijn met je kind, bespreek dit zo snel mogelijk met de lesgever. Indien er geen oplossing 
gevonden wordt, neem dan contact op met de jeugdsportcoördinator, API of andere clubbestuursleden: 

- API Dansstudio Shake:  Gina Moons  (moonsgina@gmail.com / 495/ 595 417) 
- API Dansfederatie:   www.danssportvlaanderen.be 

 Aanwezigheid en engagement danslessen: Wanneer je je kind inschrijft, betekent dit dat hij/zij zich engageert gedurende 
het ganse jaar. Dansers die “te” vaak afwezig zijn kunnen mogelijk niet deelnemen aan de jaarlijkse show. 

 Meld tijdig indien je niet kan deelnemen aan de eindshow of aan bepaalde wedstrijden. 

 Wees een supporter, geen trainer 

 Respecteer de regels en beslissingen van de dansdocenten, clubmedewerkers, clubbestuur, juryleden, enz. 

 Wees een positieve wedstrijdsupporter: niet schelden, toon “fair-play” en applaudisseer ook voor andere dansers, ook 
al zijn het tegenstanders. 

 Leer je kind omgaan met winnen én verliezen. 

 Heb je opmerkingen ? Meld die dan aan de verantwoordelijke van de club. 

 

Dansstudio Shake Vzw , Boskant 14, 2260 Westerlo 
www.dansstudioshake.be       -      info@dansstudioshake.be 
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