
Beste danser,

Bedankt voor je deelname aan de auditie voor het demoteam. De uitslag van de auditie en de 
groepsindeling zullen we op 1 augustus aan je bekend maken via de mail. We houden bij de 
indeling rekening met je dansniveau en leeftijd, dit in verband met de leeftijdsindeling voor de 
wedstrijden. 

Hieronder nog een aantal belangrijke zaken rondom het demoteam. 

-De trainingen van het demoteam volg je naast je eigen les, het is niet mogelijk om alleen 
demoteam lessen te volgen. 
-De kosten van je eigen les in combinatie met het demoteam zijn in totaal €70,- per kwartaal. 
-De trainingen van het demoteam worden gegeven op vrijdagavond. 
-We verwachten dat je bij alle optredens en trainingen aanwezig bent. Afmeldingen bij de 
docent, minstens 24 uur voor de les of het optreden. 
-Er komt een WhatsApp groep voor leerlingen, waarin de choreografieën worden geoefend, en 
een aparte WhatsApp groep voor ouders. De docenten Marijke en Monique zijn er voor 
eventuele vragen. 
-Als er naar wedstrijden gereden moet worden, maar je hebt geen eigen vervoer, dan moet je 
aan de chauffeur met wie je meerijd 5 euro betalen (ongeacht waarheen) als vergoeding voor 
de reiskosten. 
-Elk jaar wordt er een nieuwe set kleding aangeschaft. Deze zal de leerling dragen tijdens de 
wedstrijden. Hiervoor moet een bijdrage van €25,- worden betaald. Inbegrepen in de prijs zit 
ook de opslag en het wassen na elke wedstrijd. De kleding blijft eigendom van de dansschool. 
-Schoenen worden in overleg met de docenten door de leerling zelf aangeschaft. Deze blijven 
in het bezit van de leerling zelf. 
-Elke wedstrijdorganisatie vraagt inschrijfgeld, dit is voor eigen rekening. De kosten zijn €5,- 
per wedstrijd met een totaal van €20,- per jaar voor 4 wedstrijden. Wij verzoeken de 
leerlingen om kleedgeld en inschrijfgeld in een gesloten enveloppe (inclusief naam), mee te 
nemen naar de eerste les, dit is een totaal van €45,-. Wedstrijdlocaties staan op www.nnks.nl.
-Wij verwachten van leerlingen van het demoteam een professionele en respectvolle houding. 
Wij vinden het belangrijk dat wij een goede indruk achterlaten bij de jury en eventuele 
organisatoren van optredens. 
-Wij verwachten 100% inzet tijdens de trainingen en de optredens. 
-Met het ondertekenen van dit contract verbind je je voor een jaar (september-juli) aan het 
demoteam. Het is niet mogelijk om er tussentijds uit te stappen omdat dit grote gevolgen heeft 
voor de choreografie van de wedstrijddans.

Voor akkoord, deze brief ondertekenen en inleveren voor 1 augustus 2019. 
Zonder ondertekende brief kunnen wij je niet plaatsen in een team. 

Datum: _____________    Naam leerling: ___________________________________
Naam ouder/verzorger: __________________________________________________

Handtekening ouder/verzorger:____________________________________________


