
 
Balletgroep Feniks VZW biedt een klassieke balletopleiding voor de jeugd, met tal van dansoptredens doorheen het jaar. 
De vereniging is een erkende Galmaardse sportvereniging. 
Zij staat o.l.v. Heidi Van Hemelryck, GSM 0478/73.45.44, e-mail: juf.heidi@balletfeniks.be, website: www.balletfeniks.be 
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Schooljaar 
2021 – 2022 

 
Vollezele, 21 juni 2021 

Beste ouders, lieve danser(s)essen, 
 
Via deze brief bied ik jullie graag alle informatie aan over het begin van ons volgend dansjaar 2021-2022. 
- Op dinsdag 7 september 2021 gaan we van start met de lessen van het nieuwe schooljaar 2021-2022. 
- Op zaterdag 11 september 2021 is er (enkel die dag!) in De Notelaar (uren worden nog meegedeeld) een algemene pas- & 
besteldag voor uw danskledij. Gelieve zeker aanwezig te zijn, zodat we ons vanaf dan ten volle kunnen concentreren op de 
lessen. 
 
In bijlage vind je 

 het nieuwe uurrooster. Dit uurrooster kan zeker nog onderhevig zijn aan wijzigingen afhankelijk van het verloop van het 
coronavirus, van de beschikbare uren van de juffen en van de beschikbaarheid van de zalen in de Notelaar 

 de prijslijst (samen met alle betaalinformatie o.a. uiterste betaaldatum en rekeningnummer) 
 een inschrijvingsformulier (in te dienen vóór 30 juni 2021 !) 
 ons huishoudelijk reglement. 

 
Volgende dansdisciplines worden aangeboden (inhoudelijk strikt afgelijnd): 

 BALLET (= basisles ballet. Verplicht te volgen, zonder deze les is het onmogelijk om aanvullende lessen te volgen.) 
 BARRE A TERRE + ARTISTIEKE TRAINING 
 POINTES 
 TAPDANS 
 DANSTHEATER (enkel mogelijk te volgen indien alle disciplines gevolgd worden en met goedkeuring van juf Heidi) 
 
Enkel voor de Wolkjes: 
 DANSINITIATIE 

 
HOE KAN JE JE INSCHRIJVEN VOOR SCHOOLJAAR 2021-2022? 

 Stap 1) Tot welke groep je volgend jaar behoort, kan je bekijken bovenaan op jouw bijgevoegd inschrijvingsformulier (bij 
twijfel kan je altijd gerust even bij juf Heidi ten rade gaan). 

 Stap 2) Kies de dansdisciplines die je wenst te volgen per week. Op de uurrooster vind je wanneer deze plaats hebben 
en hoeveel uur deze omvatten. 

 Stap 3) Jouw inschrijvingsbedrag kan je berekenen volgens het schema uitgelegd op de prijslijst. 
 Stap 4) Vul je inschrijvingsformulier in. 

 Stap 5) De uiterste inschrijvingsdatum is 30 juni 2021: 
 

--> Bezorg juf Heidi jouw ingevuld inschrijvingsformulier vóór deze datum 
       ofwel persoonlijk ofwel via de post ofwel via mail naar juf.heidi@balletfeniks.be. 

--> De uiterste betaaldatum van je inschrijvingsgeld is 1 augustus 2021. 
OPGELET: Wij hanteren, om een goede werking en opleiding te garanderen, een maximum aantal leerlingen per groep. 
Er bieden zich voor de jongste groepen (Wolkjes, MiniMuisjes en Muisjes) regelmatig nieuwe leerlingen aan, die wij 
toelaten indien er plaats vrij komt in de groep. Uiteraard geven wij voorrang bij inschrijving aan bestaande leden. Wie 
dus niet tijdig ingeschreven is, kan zijn plaats definitief verliezen aan een nieuwe leerling. 

 
BESLUIT: We verwachten jouw volledig ingevuld inschrijvingsformulier ten laatste op 30 juni 2021, zo niet dan kan 
jouw plaats ingenomen worden door een nieuwe leerling. Je betaalt jouw inschrijvingsgeld ten laatste op 1 augustus 
2021. 

 
Weetjes 

 Voor zusjes of broertjes geldt nog steeds een verminderd tarief. 
 Graag wil ik jullie er tot slot ook nog eens aan herinneren dat al het dansgerief bij Balletgroep Feniks aangekocht 

wordt, teneinde zeker te zijn dat iedereen dezelfde pakjes, kousen en schoentjes draagt en dat de ouders geen onnodige 
kosten maken. Alle andere pakjes, kousen en schoenen worden geweigerd. Bedankt voor het begrip.  

 

Indien verder iets niet duidelijk mocht zijn, kan je de juf steeds e-mailen of een belletje geven. Zij staat graag ter beschikking om 
jullie vragen te beantwoorden. 
 
Allerbeste groetjes en een heel prettige vakantie! 
Namens Balletgroep Feniks 
Juf Heidi 
 

Heidi Van Hemelryck 
Kouterstraat 13 
9500 Viane 
GSM 0478/73.45.44 
juf.heidi@balletfeniks.be 

 

 

 
Op WWW.BALLETFENIKS.BE 

 
vind je steeds alle laatste nieuwtjes, 

het laatste uurrooster, de geplande lessen en 
activiteiten, en zo verder! 

 



Start lessen: woensdag 8 september 2021
Pas- & besteldag danskledij: zaterdag 11 september 2021
Laatste les: zaterdag 25 juni 2022
Locatie lessen: Zaal 'De Notelaar', Ninoofsesteenweg 74A, 1570 Vollezele

BALLET : Verplicht te volgen voor elke leerling alvorens andere keuzevakken mogen gevolgd worden
DANSTHEATER : deelname enkel mogelijk na goedkeuring van juf Heidi

13u15 - 14u00 Dansinitiatie 16u30 - 17u30 Ballet 17u00 - 18u00 Ballet 9u30 - 10u30 DansTheater & BAT/AT Tapdans
Wolkjes Muisjes1 + Muisjes2 Danseressen Stars (+ Prims) (Prims) +  (Sparkelinas)

14u15- 15u45 Ballet en BAT/AT 17u30 - 18u30 Ballet 18u00 - 19u00 Ballet 10u30 - 11u30 DansTheater & BAT/AT Tapdans
MiniMuisjes P'Tits Rats Ballerinas (Prims) +  (Sparkelinas) Stars (+ Prims)

15u45 - 16u45 BAT/AT 18u30 - 19u30 Pointes 19u00 - 20u30 Ballet-Pointes 11u30 - 12u30 DansTheater
Muisjes1 + Muisjes2 P'Tits Rats (Prims +)  Sparkelinas Ballerina's

16u45 - 17u45 BAT/AT 16u45 - 17u45 Tapdans 19u30 - 20u30 Pointes 20u30 - 22u00 Ballet-Pointes 12u30 - 13u30 DansTheater Tapdans
P'Tits Rats Muisjes1 + Muisjes2 Danseressen Stars (+ Prims) Danseressen Ballerina's

17u45 - 18u45 BAT/AT 17u45 - 18u45 Tapdans 13u30 - 14u30 DansTheater
Danseressen  +  Ballerinas P'Tits Rats P'Tits Rats

18u45 - 19u45 Pointes 18u45 - 19u45 Tapdans
Ballerinas Danseressen

20u00 - 22u00 Ballet-Pointes-BAT/AT-DT
Champs

Balletgroep Feniks   *   www.balletfeniks.be
UURROOSTER schooljaar 2021 - 2022

Wijzigingen aan het uurrooster zijn zeker nog mogelijk:
Onder voorbehoud van verloop coronavirus en bijhorende veiligheidsmaatregelen & van beschikbaarheid van zalen en juffen

VERSIE: 21 juni 2021

WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG (UREN ZEKER ONDER VOORBEHOUD!)



 
Balletgroep Feniks VZW biedt een klassieke balletopleiding voor de jeugd, 
met tal van dansoptredens doorheen het jaar.  
De vereniging is een erkende Galmaardse sportvereniging. 
Zij staat o.l.v. Heidi Van Hemelryck, GSM 0478/73.45.44, juf.heidi@balletfeniks.be 

 

Balletgroep Feniks vzw 
 
Leslokaal 
Polyvalente Zaal ‘De Notelaar’ 
Ninoofsesteenweg 74 A 
1570 Vollezele 
 
info@balletfeniks.be 
www.balletfeniks.be 

Inschrijvingsformulier 
 
 

Schooljaar 

2021 – 2022 
 
 

 

 

(GELIEVE DIT FORMULIER IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS AUB) 

 

Voornaam: 
 

Naam: 
 

Geboortedatum: 

 

…….…………………….….. 
 

…….…………………….….. 
 

……./……/……..……….….. 

 

 
 

 
 

Groep: 

 

 
(VAK VOORBEHOUDEN AAN DE JUF:) 

 
 

..………..…….….. 

 
Straat + nr (+ bus): 
 

Postcode + gemeente: 
 

(Vast) telefoonnummer: 
 

E-mail (WAAROP JE BEREIKBAAR BENT !) : 
 

GSM leerling: 
 
CONTACTPERSONEN (INDIEN LEERLING ONDER 18 JAAR) 

Voornaam + naam vader: 
 

Voornaam + naam moeder: 
 

EV. andere: ….……..…..… : 

 
…….…………………….….. 
 

…….…………………….….. 
 

…….…………………….….. 
 

…….…………………….….. 
 

…….…………………….….. 
 
 

…….…………………….….. 
 

…….…………………….….. 
 

…….…………………….….. 

 
….…….….. 
 

….…….….. 
 

 
 

….…….….. 
 

 
 
 

Tel of GSM: 
 

Tel of GSM: 
 

Tel of GSM: 

 
 
 

 
 

 
 
              > OP DIT E-MAIL ADRES 
                 ONTVANGT U ONZE 
                 FENIKS-INFORMATIE 

 
 
 

..………..…….….. 
 

..………..…….….. 
 

..………..…….….. 
  (VOOGD, METER, PETER, …)      
       
 
OMCIRKEL OF KRUIS AAN: 
 

Deze leerling volgt 

     

 

op 
 

 BALLET 
 BAT + ART TR 
TAPDANS 

     

 

TOTAAL   € ….……………      

       
 
 
Ter bevestiging van mijn inschrijving, 
> betaal ik het bovenvermeld bedrag via overschrijving vóór 1 augustus 2021 
> en bezorg ik dit volledig ingevuld en ondertekend formulier VOOR 30 JUNI 2021 aan: 

 POST: Heidi Van Hemelryck, Stationsstraat 85, 1570 Galmaarden of MAIL: juf.heidi@balletfeniks.be 
 
De ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het reglement van Balletgroep FENIKS, en derhalve akkoord te gaan met 
dit huishoudelijk reglement. Ook verbindt hij zich er toe geen enkele choreografie van Balletgroep FENIKS te reproduceren, te wijzigen, 
openbaar te maken, te kopiëren, te publiceren, te distribueren of te verkopen in eender welke vorm (bv. zoals foto of video), of anderszins over te 
dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Heidi Van Hemelryck. 
 

Datum: 
 

Handtekening: 
 

 

 

Danservaring: …….…….. 
…….…………………….… 
…….…………………….… 
 Ik dans ook nog bij een 
andere dansvereniging: 
…….……………………….. 
…….……………………….. 
Opmerkingen: ……….…… 
…….……………………….. 
…….……………………….. 
…….……………………….. 

Deze leerling volgt (uren zie document “uurrooster”) : 
 DANSINITIATIE    (= les van 45 minuten, enkel voor de groep “Wolkjes”) 

 
 BALLET  = …………… uur (VERPLICHT te volgen) 

 BAT/AT  = …………… uur 
 TAPDANS  = …………… uur 
 POINTES  = …………… uur 
 DANSTHEATER = …………… uur (enkel na goedkeuring van juf Heidi) 
 

TOTAAL  = …………… uur 
 

BEDRAG  = …………… euro (berekening: zie doc “prijslijst”) 

Informatie betreffende uw privacy; 
Balletgroep Feniks respecteert ten zeerste de GDPR privacy wetgeving 
van 25 mei 2018 en gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 
Deze gegevens worden enkel voor de communicatie gebruikt (naar 
ouders en leerlingen) binnen de werking van onze balletgroep. 
Zij worden gedurende 1 schooljaar, of zolang u lid blijft van de 
balletgroep, bijgehouden en worden nooit aan derden meegedeeld. 
Deze gegevens worden op slechts op 1 centrale plaats bewaard, bij Heidi 
Van Hemelryck, en zijn door slechts deze ene persoon raadpleegbaar. 
Met eventuele vragen of bemerkingen kunt u bij ons terecht. 
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