Start dansjaar 2022-2023 op maandag 12 september 2022
Beste IMPULS- dansers en ouders,

juni 2022

Dank (opnieuw) voor jullie vertrouwen en inzet.
Het voorbije schooljaar gaven mondmaskers en ontsmettingsgel ons een veiliger gevoel en konden we op een min of meer
normale manier werken. Met quarantaines en besmettingen moeten we leren leven. Aanvaarden en vooral volharden is
ons motto!
Jullie begrip in deze bizarre tijden zorgde er weeral voor dat ons Impuls-dansgevoel overeind bleef en blijft.
Deze vibe en kwaliteit willen we nog steeds garanderen. Daarom werken we opnieuw met voorinschrijvingen.
Dit laat ons toe om de bestaande leden met voorrang en vóór zaterdag 30/07/2022 in te schrijven voor het dansjaar
2022-2023. Zo kunnen we aan iedere danser, voldoende aandacht blijven schenken.
Let wel: bestaande leden die hun plaats niet reserveren via een voorinschrijving worden beschouwd als een potentieel
nieuw danslid! De kans bestaat dan dat jouw favoriete dansuur volzet is. Wees er dus snel bij om jouw plaatsje te reserveren.
Hoe inschrijven?
1. Stort € 50 (=voorschot) op de rekening BE74 7370 3668 1807 van dansimpuls.
Gelieve als mededeling te vermelden:
naam en voornaam danser + plaats en afkorting naam dansles(sen) (zie uurrooster)
Graag per danser een aparte overschrijving.
Het saldo betaal je, zoals gewoonlijk, begin oktober.
2. Stuur eveneens vanuit je meest gelezen mailadres naar: impuls.kristel@gmail.com
Naam danser / groep (en) / adres / telefoonnummer / geboortedatum.
Die gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de verzekering en om met jullie te communiceren tijdens het dansjaar.
OPGELET!
De voorinschrijving is pas definitief nà storting van € 50 (per danser) vóór zaterdag 30/07/2021
Belangrijk!
• Zoals elk jaar krijgen nieuwe leden de kans om 2 gratis proeflessen te volgen. Indien er voor-ingeschreven werd
en de lessen voldoen niet echt aan de verwachtingen storten we zonder enig probleem €50 terug.
• Indien jullie wensen dat er geen foto’s of filmpjes van je zoon of dochter op facebook (=privé) of op de site
worden geplaatst, gelieve dat door te geven
TIP: wist je dat ook jouw ziekenfonds waarschijnlijk een tegemoetkoming betaalt voor je sportende kinderen?
Vraag eerst je attest bij je ziekenfonds. Wij vullen het daarna in op simpel verzoek.
Voor bijkomende informatie kan je steeds terecht bij Kristel via:
impuls.kristel@gmail.com of op onze website www.dansimpuls.be
Vriendelijke groeten en een fijne zomer,
Bestuur en lesgevers Impuls VZW
Bijlagen: Dansrooster

