
Doelstellingen dansgarde
Recreatief gericht: Alle activiteiten buiten de toernooien mogen worden gezien als 
representatieve optredens namens C.V. de Pintenwippers. Vanwege de hoge mate 
waarin het plezier hier bovenaan staat, mogen dit soort (carnavals-)optredens gezien 
worden als recreatieve activiteiten van de dansgarde.

Groepsindeling dansgarde
1.  Bij het bepalen van de groepen aan het begin van een seizoen zal allereerst een 

goed overzicht worden gemaakt van alle beschikbare dansers.
 • Kleine dansgarde
 • Middelste dansgarde
 • Grote dansgarde
2.  Het uiteindelijk aantal groepen zal voornamelijk worden bepaald door het aantal 

beschikbare dansers, de leeftijden van de beschikbare dansers en het beschikbare 
aantal trainers.

3.  De beslissing voor wat betreft de groepsindeling wordt gemaakt door de commissie 
en is bindend.

Indeling individuele dansers
1.  Het niveau van een individuele danser kan reden zijn deze anders in te delen dan de 

leeftijdscategorie waarin de danser gezien zijn leeftijd uit zou moeten komen.
2.  Deze afwijkende indeling kan zowel een groep hoger als een groep lager zijn. In 

beide gevallen zal in een persoonlijk gesprek worden toegelicht aan de danser en de 
ouders wat de redenen zijn van het besluit. 

3.  Iedere danser die aan het begin van een seizoen de stap maakt naar een andere 
groep krijgt een proefperiode van 6 weken. Na deze 6 weken zijn er 2 mogelijkheden, 
welke door de commissie wordt bepaald:

 • A) Voortzetten van de training.
 • B) Terug naar de vorige groep.
  De beslissing van de commissie zal in een persoonlijk gesprek worden toegelicht aan 

de danser en de ouders. Dit omkleedt met duidelijke redenen van het besluit. Deze 
redenen kunnen vergezeld gaan van individuele doelstellingen voor het komende 
seizoen, zodat de danser gericht kan werken aan de eventueel gewenste verbeteringen.

4.  Nieuwe leden die zich aanmelden bij de dansgarde, krijgen een proefperiode van 6 
weken. De groep waarin zij instromen, zal in eerste instantie worden bepaald door 
de leeftijd van de danser. Na deze 6 weken zal door de commissie een beslissing 
worden genomen. Hierbij zijn 4 mogelijkheden:

 • A) Het advies om te stoppen.
 • B) Voortzetting van de training, echter in een lagere groep.
 • C) Voortzetting van de training.
 • D) Voortzetting van de training, echter in een hogere groep.
  De beslissing van de commissie zal in een persoonlijk gesprek worden toegelicht aan 

de danser en de ouders. Dit omkleedt met duidelijke redenen van het besluit. Deze 
redenen kunnen vergezeld gaan van individuele doelstellingen voor het komende 
seizoen, zodat de danser gericht kan werken aan de eventueel gewenste verbeteringen.

5. In alle bovenstaande gevallen is de beslissing van de commissie bindend.
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Groepsverdeling tijdens de carnaval
1.  Als basisregel geldt dat de groepen die uitkomen in de categorie kleine en middelste 

dansgarde de Jeugdraad van CVdP vergezellen. 
2.  Als basisregel geldt dat de groepen die uitkomen in de categorie grote dansgarde 

het Prinselijk gezelschap van CVdP vergezellen.
3.  Indien er slechts 1, 2 of 3 groepen bij de dansgarde zijn, zal in goed overleg door de 

commissie worden bepaald hoe de verdeling zal zijn. Hierbij zal de gemiddelde 
leeftijd van de groep als een zeer belangrijke factor worden meegenomen.

Gedragsregels trainingen
1.  Alle dansers dienen zoveel als mogelijk aanwezig te zijn tijdens de trainingen.
2.  Bij afwezigheid tijdens een training wordt minimaal een uur voor de training de 

trainer door middel van een persoonlijke app ingelicht.
3.  Bij blessures dienen de trainingen toch zoveel mogelijk worden bezocht. Dit om de 

nieuwe lesstof visueel te kunnen waarnemen, teneinde de opgelopen achterstand 
tot een minimum te beperken. Hierbij mag de geblesseerde danser in geen geval 
een storende factor zijn voor de rest van de groep.

4.  Tijdens de trainingen worden geen ouders toegelaten. Mochten er ouders zijn die 
toch graag een gedeelte van de training willen bijwonen, dan is het toegestaan om 
5 minuten voor het einde van de training aanwezig te zijn. Uiteraard wordt U hierbij 
verzocht de training zo min mogelijk te storen.

5.  Ouders die de trainer graag willen spreken, kunnen dit het beste direct na de training 
doen.

6.  Een training kan door verschillende omstandigheden worden afgelast:
a.  Het weer. Wanneer het die dag 30 graden of warmer geweest is wordt de training 

afgelast. Dit om de fysieke veiligheid van onze dansers te kunnen waarborgen. 
b.  Een te veel aan afmeldingen. 
  Trainers lichten op zijn minst een uur van tevoren ouders in door middel van een 

bericht in de groepsapp. Het besluit van de trainers is bindend. 
7.  Indien een training op de normale locatie niet door kan gaan bepalen trainers of er 

een externe locatie geregeld wordt. Indien dit het geval is regelen trainers dit ook. 

Gedragsregels activiteiten
1.  Alle dansers dienen zoveel als mogelijk aanwezig te zijn tijdens de activiteiten zoals 

die worden georganiseerd door CvdP.
2.  Bij afwezigheid tijdens een activiteit wordt zo dit zo snel mogelijk, doch minimaal 

een dag van tevoren, gemeld bij de commissie.
3.  Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent. Te laat komen kan het missen van de 

activiteit inhouden. Activiteiten worden vaak in een groter verband georganiseerd 
(met Raad van 11 en/of Hofkapel) en zij kunnen niet altijd wachten.

4.  Bij het naar buitentreden, gedraagt men zich representatief, en zorgt men ervoor 
dat de juiste kleding, sieraden wordt gedragen.

5.	 	Na	afloop	van	een	activiteit	meldt	de	danser	zich	bij	de	commissie	af.	Indien	uw	kind	
vanuit de activiteit alleen naar huis mag dit gelieve voorafgaand melden bij de commissie. 

6.  Bij eerder vertrekken bij een activiteit, alleen na toestemming van commissie, meldt 
men zich netjes af bij de commissie.
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7.  Alcohol en sigaretten zijn verboden onder de 18. 
8.  Tijdens alle carnavalsactiviteiten, zal er worden gezorgd voor de nodige versnaperingen 

door de commissie. Het is dan dus niet noodzakelijk om geld mee te nemen. Gelieve 
tijdens een activiteit uw kind dus ook geen extra versnaperingen te geven. 

9.  Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van de commissie naar buiten 
te gaan gedurende een activiteit. 

10.  Gelieve de danser gedurende een activiteit geen telefoon mee te geven. In het geval 
van calamiteiten heeft de commissie altijd een telefoon bij met alle benodigde 
nummers, zij zullen ook gedurende een activiteit bereikbaar zijn. In het geval van 
overmatig gebruik kan de commissie de telefoon van de danser invorderen. 

Algemeen
1. Tijdens alle activiteiten is men verzekerd via de vereniging van de Pintenwippers.
2.  De contributie dient te zijn voldaan voor 31 januari van het verenigingsjaar. Het niet 

voldoen van deze betalingsverplichting, kan men worden uitgesloten van alle 
activiteiten.

3.  Voorafgaand aan een seizoen wordt er een groepsapp aangemaakt met ouders en/
of verzorgers. Deze app is voornamelijk bedoelt voor mededelingen. Indien er een 
mededeling gedaan wordt is deze bindend. 
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