
 

 
 

 
 

 
 
     
 
 

 
* LESROOSTER 2017/2018 

 
MAANDAG:  Andreashal     
17.00-18.00  Hip-Hop/Streetdance Kids gr 3 t/m 6- 
    Groovy Moves Kids   beginners 
 
    Kleine gymzaal tijdelijk stop gezet   
20.15-21.45  Jazz Dames      16 jaar en ouder 
    Moving On Dames    
 
DINSDAG:  Andreashal 
16.00-17.00  Hip-Hop/Streetdance Tieners gr 6 en ouder- 
    Groovy Moves Teens   gevorderd   
17.00-18.00  Jazz Tieners    gr 6, 7 & 8 
    Move On Tieners  
18.00-19.30  Modern-Jazz Jeugd   brugklas en ouder 
    Modern Move Jeugd 
   
DONDERDAG:  Kleine gymzaal 
20.00-21.30  Showgroep So Moved*  selectie brugklas e.o.  
  
VRIJDAG:  Andreashal   
16.00-17.00  Jazz Kleuters    3 jr, gr 1 & 2 
    Move On Kleuters 
17.00-18.00  Jazz Kids      gr 3, 4 & 5 
    Move On Kids 
 
* De trainster bepaalt wie in de Showgroep mag en kan dansen door middel van 
audities. Je kunt je niet opgeven voor deze groep, wel opgeven om auditie te doen. 
 
MINI OPEN DAG: Zondag 21 januari 2018: iedereen wordt verwacht! 
DANSSHOW: zondag 17 juni 2018: iedereen wordt verwacht! 

 
 
     
 



 

 
 

 
* CONTRIBUTIE 2017/2018       

 
Nadat een nieuw lid het inschrijformulier heeft ingeleverd volgt een mail van 
onze penningmeester met alle betalingsgegevens vermeld. 
Wij werken met een halfjaarlijks contributie systeem. De contributie-termijn loopt van 
september-januari en van februari-juni, dus 10 maanden! De contributie is berekend 
op 36 weken les per jaar. Als iemand lid wordt, zal de contributie berekend worden 
vanaf de maand dat iemand lid wordt. De eerste betaling vindt plaats in september. 
De 2e betaling is in februari. Afmelden kan alleen per half jaar: uiterlijk tot 31 
januari of 31 juli.  
 
Wij heffen GEEN inschrijfgeld! 
* Betalen voor een heel jaar is € 5,00 voordeliger per jaar! 
* Leden die 2 recreatieve lessen volgen krijgen € 2,50 korting per half jaar, 
ongeacht welke leeftijd of welke groepen. Showgroepen zijn geen recreatieve lessen! 
* Indien er meerdere leden uit één gezin dansen krijgt het 2e (en het daaropvolgende 
lid) € 2,50 korting per persoon op het totaalbedrag per half jaar. 
* Wij vragen éénmalig per jaar € 10 voor de showkleding, per groep. Hiervan koopt 
de vereniging kleding die voor alle optredens bedoeld zijn. Dit wordt bij de 1e 
afschrijving van het nieuwe dansjaar bij de contributieheffing per groep in rekening 
gebracht. 
* Daarnaast heeft elke groep eigen verplichte kleding nodig. Info hierover is op onze 
website te vinden. Deze kleding dient zelf gekocht te worden en blijft in bezit van het 
dansend lid. 
 
CONTRIBUTIE-OVERZICHT  
Contributie is gebaseerd op leeftijd van het lid op het moment van betalen (september of 
februari), niet op de leeftijd van de groep waarin een lid danst. 
 
1 UUR recreatief:     per jaar   per half jaar    
2 t/m 12 jr       € 125   € 65   
13 t/m 16 jr      € 140   € 72,50  
17+       € 160   € 82,50  
 
1 1/2 UUR recreatief:    (€ 10 per half jaar duurder dan 1 uur les) 
2 t/m 12 jr      € 145   € 75 
13 t/m 16 jr     € 160   € 82,50    
17+       € 180   € 92,50   
 
1 1/2 UUR showgroep: (€ 2,50 per half jaar duurder dan recreatieles van 1,5 uur) 
Showgroep (t/m 12 jr)*    € 150   € 77,50    
Showgroep (13 t/m 16 jr)*   € 165   € 85,00  
Showgroep (17+)*     € 185   € 95,00 
 
* Alleen aan de showgroep deelnemen is pas mogelijk indien je 17 jaar of ouder bent en 
al minimaal 5 jaar in een showgroep danst! Showgroep leden 
dansen dus ook recreatief. 
 



 

 
 

* VAKANTIEROOSTER 2017/2018 
 
De vakanties lopen gelijk aan die van de basisscholen in Maasbracht. 
 
Ons jaar is gebaseerd op 36 lessen. Wij hebben 34 lessen om aan onze show te 
werken. Na de show volgen nog 2 afsluitende lessen. 
 
Eventuele wijzigingen worden besproken met de leden en natuurlijk volgt hiervan 
altijd een bericht. Ook indien er een les uitvalt door ziekte of iets dergelijks wordt 
gezocht naar vervanging. Anders wordt de les ingehaald. 
 
HERFST: 
Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober    
SINT: 
Dinsdag 5 december  
KERST: 
Donderdag 21 december t/m donderdag 3 januari  
CARNAVAL: 
Vrijdag 9 februari t/m donderdag 15 februari 
PASEN: 
Maandag 2 april  
MEI: 
Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei    
KONINGSDAG: 
Vrijdag 27 april  
PINKSTEREN: 
Maandag 21 mei > wordt ingehaald! 
ZOMERVAKANTIE: 
Vanaf maandag 2 juli 
 

Let op! Zie onze website en facebookpagina voor 
aanpassingen betreffende lesuitval en inhaallessen! 

 
* EXTRA INFO 2017/2018 
 

KLEDING: 
In de les verwachten we onze leden in sport en/of danskleding met schoentjes met een 
gladde zool of leertjes. Haren vastgebonden, geen sieraden of kauwgoms. 
Daarnaast dient iedereen verplichte kleren aan te schaffen: zie website voor info. 
 
VERJAARDAGEN: 
Om leden niet op extra kosten te jagen wordt er in onze lessen niet getrakteerd door een 
jarige. Wij zetten de jarige extra in het zonnetje bij de start van de les. 



 

 
 

* CONTACT 
 
VOORZITTER Mariska Custers 
 Maastricht 
 
SECRETARIS     Mariëlle de Waardt 
      Maasbracht 
 
PENNINGMEESTER   Pascalle Linssen 
      Linne 
 
HOOFDTRAINSTER   Anoesjka Blommaert 
      Maasbracht 
      Tel 06-42144213    
       
ADRES LESSEN    Andreashal Maasbracht 
      Europlein 7  Maasbracht 
 
      Dames en showgroep: 
      Kleine Gymzaal  
      Europlein 9  Maasbracht  
Gelegen achter de Andreashal, bij de voetbalvelden, in de bocht 
       
 
 TELEFOON     06-42144213 
 
 
 E-MAIL      m.o.dancestudio@gmail.com 
 
 
 WEBSITE     www.moveondancestudio.nl 
 
 
 FACEBOOK     www.facebook.com/dancestudiomoveon 
 
 
 YOU TUBE     Kanaal 1: Move On Dance-Studio 
       Kanaal 2: Anoesjka Blommaert 
 
GROEPS-APP:  
Wij maken ook gebruik voor elke groep van een aparte groeps-app op Whatsapp. Deze is 
erg handig om informatie door te geven over bijvoorbeeld optredens, lesuitval etc. Maar 
ook de leden kunnen zich via deze app bijvoorbeeld afmelden voor een les. Op het 
inschrijfformulier staat aangegeven dat we toestemming vragen om uw mobiel nummer 
toe te mogen voegen aan de groeps-app. 
 
 
 

 

 


