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Inleiding 
In september en halverwege het collegejaar vinden inschrijvingen voor de verschillende 
danscursussen plaats . Het uitgangspunt van de vereniging is dat wij aan zo veel mogelijk 1

studenten de mogelijkheid willen bieden om zich te ontwikkelen op het gebied van dansen. 
Daarnaast wordt er, mits er plaats is, ruimte geboden aan niet/oud-studenten . 2

Dit betekent dat het voor kan komen dat dansers die al langer lid zijn ruimte moeten maken 
voor nieuwe dansers wanneer zij geen student meer zijn. We zijn en blijven immers een 
studentenvereniging. 

Volgens onze reglementen is het voor het bestuur toegestaan om zonder opgaaf van reden 
af te wijken van de procedure zoals uiteengezet in dit document (met uitzondering van het 
maximum aantal dansers in een dansgroep, dit kan niet worden verhoogd). Indien dit 
gebeurt, zal dit altijd een weloverwogen beslissing zijn. Het bestuur hoeft hier dan ook geen 
verantwoording over af te leggen. Ook behoudt het bestuur zich het recht deze afwijking 
binnen 4 weken, onder opgaaf van reden, ongedaan te maken. De beslissing van het 
bestuur is hierin bindend. 

Voorbeeld: Het bestuur zou bijvoorbeeld kunnen besluiten leden van verdienste of ereleden 
als studenten te behandelen of een te late inschrijving alsnog toe te laten 

Verder wordt er in deze procedure rekening gehouden met een maximum aantal dansers 
per dansgroep. Dit maximum is tot stand gekomen door verschillende overwegingen, zoals 
de kwaliteit van de lessen, brandveiligheid en reglementen vanuit het Radboud 
Sportcentrum. Dit aantal is 30 en is een harde grens, wat zeggen wil dat er onder geen 
enkele voorwaarde afgeweken kan worden van dit maximum.  

Een aantal keren wordt er in de procedure telefonisch contact genoemd. Het is daarom van 
belang dat er bij een inschrijving een geldig telefoonnummer opgegeven wordt en je zorgt 
dat je op dat nummer bereikbaar bent gedurende het weekend na de inschrijvingen. Op 
het moment dat je niet bereikbaar bent (er wordt hooguit 2x gebeld met een tussentijd van 
minimaal een half uur) maakt het bestuur de beslissing voor jou en kunnen er nadelige 
gevolgen aan zitten voor je inschrijving. 

  

1 Afhankelijk van hoe vol de groepen zijn, is er al dan niet de mogelijkheid je in te schrijven voor een 
groep in februari. 
2  Een persoon wordt als student beschouwd als deze een geldig bewijs van inschrijving van een 
hoger onderwijsinstelling kan overleggen die geldig is op de datum van inschrijving. Zo niet dan wordt 
deze persoon beschouwd als niet-student. 
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Inschrijfperiode 
Gedurende de inschrijfperiode en proeflessen heeft iedereen het recht zich in te schrijven 
voor een cursus. 

Het is toegestaan een inschrijving te doen voor meerdere cursussen binnen dezelfde stijl. 
Hierbij dient een hoofdcursus of voorkeur aangegeven te worden voor een (1) van de 
groepen. Wanneer er niet genoeg plek is in alle groepen binnen deze stijl wordt de 
hoofdcursus beschouwd als de voorkeursgroep. 

Een aantal dansgroepen zijn hier uitzondering op en kunnen slechts gevolgd worden 
wanneer je aan specifieke andere voorwaarden voldoet. Zo kan het bijvoorbeeld verplicht 
zijn om in een gevorderde groep te dansen om deel te mogen nemen aan een 
wedstrijdteam. Deze groepen en hun voorwaarden zijn te vinden bij het lesrooster dat te 
vinden is op de website www.sdvndancefever.nl. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan 
wordt je inschrijving voor deze groep ongeldig verklaard. Deze groepen kunnen tevens niet 
als hoofdcursus worden aangemerkt. 

Ook zijn er groepen waarvoor een advies uitgebracht wordt door de docenten wat betreft de 
plaatsing van personen over verschillende niveaus. Dit wordt gedaan om het niveau van de 
lessen te waarborgen. Het geadviseerde niveau geldt hier als maximale niveau binnen een 
dansstijl . Dit betekent dat als je als danser het advies Gevorderd krijgt, het je is toegestaan 3

om deel te nemen aan de groep Halfgevorderd als je dat wil, maar als je het advies 
Halfgevorderd krijgt is het niet toegestaan om deel te nemen aan Gevorderd. Merk op; 
wanneer je ervoor kiest om deel te nemen aan een cursus waarvan het niveau onder jouw 
aangeraden niveau ligt, dan zal het niveau van de groep niet op jou worden afgestemd. 

Het is toegestaan je inschrijving in meerdere delen te doen. Het eerste moment van 
inschrijven voor een specifieke cursus is het leidende tijdstip in de rest van de procedure 
voor de betreffende cursus.  

Voorbeeld: Je schrijft je op 1 september in voor Stijldansen D zonder danspartner en je 
schrijft je op 2 september in voor Showdance Beginners. Op 8 september schrijf je je 
nogmaals in voor Stijldansen D, maar nu met danspartner. Voor jou geldt nu 1 september 
als aanmeldmoment voor Stijldansen D en 2 september voor Showdance Beginners. 

Wanneer je je inschrijving in meerdere delen doet en daarbij geen hoofdcursus aangeeft, 
gaat het bestuur er van uit dat je geen voorkeur hebt en plaatsen ze je waar er plek is .  4

3 Voor sommige groepen waar een bindend advies voor geldt, wordt geen maximum gegeven maar 
een simpele Ja/Nee voor de toelating tot de groep. 
4 Het kan zijn dat het bij de inschrijvingen verplicht is om een hoofdcursus aan te geven. In dit geval 
dien je zelf de keuze te maken. 
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Plaatsing 
Na de inschrijfperiode gaat het bestuur aan de slag om de dansgroepen te vullen uit de 
inschrijvingen. Op dit moment worden geen nieuwe inschrijvingen meer geaccepteerd om 
de procedure eerlijk te houden. Te laat is te laat. 

Merk op dat in de procedure het uitgangspunt is dat Dance Fever een 
studentendansvereniging is, daardoor moeten studenten te allen tijde voorrang krijgen op 
niet studenten.  

We maken bij de plaatsing onderscheid tussen een aantal soorten cursussen, afhankelijk of 
deze speciale voorwaarden, een bindend advies of andere randvoorwaarden hebben. 

Cursussen zonder speciale voorwaarden 
Als eerste worden de cursussen gevuld waar geen speciale voorwaarden of bindend advies 
aan gesteld zijn. Dit gaat als volgt. 

1. Alle inschrijvingen worden opgesplitst in klassen: 
a. Studenten die eerder lid zijn geweest 
b. Studenten die niet eerder lid zijn geweest 
c. Niet/oud-studenten die eerder lid zijn geweest 
d. Niet/oud-studenten die niet eerder lid zijn geweest 

2. Binnen deze klassen worden de inschrijvingen geordend op inschrijftijd, van eerste 
naar laatste. Wie zich het eerst ingeschreven heeft, staat dus bovenaan. 

3. De dansgroep wordt tot maximaal 30 personen gevuld met deelnemers uit klasse a, 
aangevuld met klasse b en daarna met c en daarna met d, in de volgorde bepaald in 
punt 2, van boven naar beneden. 

4. Nadat alle overige dansgroepen voor deze stijl gevuld zijn, wordt verder gegaan met 
stap 5. 

5. Wanneer er na stap 3 nog personen over zijn die niet zijn geplaatst, worden deze 
opnieuw geordend. Dit gaat als volgt: 
Per klasse uit stap 1 wordt van boven naar beneden van ieder van deze personen 
bepaald of zij deze cursus als hoofdcursus hadden aangemerkt. Is het antwoord ja, 
dan blijven ze staan. Is het antwoord nee, dan worden ze naar de onderkant van de 
lijst van de klasse geplaatst. 
Deze lijst is nu de wachtlijst voor deze cursus 

De procedure die in werking treedt wanneer er uit stap 5 een wachtlijst volgt wordt 
behandeld in het hoofdstuk over Wachtlijsten. 

Cursussen met bindend advies 
Tijdens de proeflessen wordt voor sommige groepen een bindend advies uitgebracht door 
de docent(en). Dit betekent dat je in elk geval niet hoger mag dansen dan het advies van de 
docent. Aan het einde van de proeflesperiode worden deze adviezen anoniem op de website 
geplaatst. Meer informatie over deze gang van zaken krijg je bij de proeflessen. 
 
Deze procedure geldt ook voor groepen waar geen niveau als advies gegeven wordt, maar 
een simpele Ja/Nee voor deelname. 
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Wanneer je niet bij de proeflessen aanwezig bent geweest, krijg je voor deze cursus 
automatisch het laagst mogelijke advies .  5

 
Bij de inschrijving heb je de mogelijkheid om je in te schrijven voor elke groep. Je 
inschrijving is echter pas definitief als het advies van de docent dit ook toe laat. Bij de 
inschrijving heb je ook de mogelijkheid om aan te geven dat je, indien het advies van het 
docent je niet toe laat tot deze groep, je je inschrijving wil omzetten naar een inschrijving 
voor de lagere groep. Het tijdstip van deze inschrijving is dan gelijk aan het tijdstip van de 
originele inschrijving, dit levert je dus geen nadeel op. 
 
Verder verloopt de plaatsing voor deze cursussen als volgt: 
 

1. Als eerste stap wordt voor elke groep binnen een stijl het volgende gedaan: 
Voor elke inschrijving wordt gekeken of de persoon een hoog genoeg advies heeft 
om in deze cursus geplaatst te worden. Is dit niet het geval, dan wordt deze 
inschrijving omgezet naar een inschrijving voor de lagere groep als dit is aangegeven 
en anders ongeldig verklaard. 

2. Nadat dit gebeurd is voor alle groepen binnen de stijl wordt dezelfde procedure 
gevolgd als voor cursussen zonder bindend advies (al dan niet met speciale extra 
voorwaarden). 

Cursussen met speciale voorwaarden, zonder bindend advies 
Deze groepen worden gevuld zodra alle andere groepen zijn gevuld. Het gaat hier om 
cursussen die alleen als tweede cursus gevolgd kunnen worden en dus overige 
inschrijfcriteria hebben. 
 
Ook kan er aan een cursus een extra plaatsingsvolgorde aangegeven worden met 
betrekking tot het niveau van de dansers, bijvoorbeeld ‘Dansers uit de Gevorderde groep 
hebben voorrang op deze cursus’. Dit staat bij het lesrooster vermeldt en zal ook tijdens de 
proeflessen worden verteld. 
 
De procedure voor plaatsing loopt als volgt: 
 

1. Voor elke inschrijving wordt bepaald of de persoon aan de gestelde voorwaarden 
voldoet. Als de persoon niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt de inschrijving 
ongedaan gemaakt en wordt deze persoon hiervan op de hoogte gesteld. Het is niet 
mogelijk om tegen deze beslissing in beroep te gaan. 

2. Wanneer er een extra plaatsingsvolgorde is aangegeven bij deze cursus worden de 
inschrijvingen nu geordend op deze criteria. Hierin wordt binnen subklassen de 
volgorde van inschrijven als volgorde aangehouden, tenzij expliciet anders vermeld. 

3. Nadat dit gebeurd is wordt dezelfde procedure gevolgd als voor cursussen zonder 
bindend advies. 

5 Dit zijn de beginnerscursussen bij cursussen waarbij een niveau wordt geadviseerd. Bij Ja/Nee 
adviezen is dit een Nee. 
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Overige randvoorwaarden 

Stijldansen; danspartners 
Voor stijldansgroepen wordt er nog gekeken naar de danspartners van de geplaatste 
deelnemers.  

Ten eerste is het belangrijk dat beide dansers van een danspaar zich inschrijven. Heeft 
je partner zich aan het einde van de inschrijfperiode niet ingeschreven, dan wordt jouw 
inschrijving als je dit wilt behandeld als een inschrijving zonder danspartner . Je wordt 6

hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. Dit betreft ook leenheren en leendames. Als een 
leenheer/leendame (zie hieronder) zich niet opgeeft voor de cursus als jouw danspartner, 
dan wordt jouw inschrijving behandeld als een inschrijving zonder danspartner. Ook hiervan 
wordt je telefonisch op de hoogte gesteld. 

Bij het inschrijven voor een stijldanscursus dien je op te geven of je een danspartner hebt of 
niet. Vanwege de continuïteit binnen de lessen, en het belang van het hebben van een vaste 
partner, hebben paren voorrang boven individuen. Dit betekent dat als je je inschrijft voor 
een stijldanscursus zonder danspartner je kans op plaatsing aanzienlijk kleiner is. Het is aan 
te raden om je toch zo snel mogelijk in te schrijven voor de cursus waar je aan deel wil 
nemen. Tijdens de proeflessen zijn er namelijk meerdere dansers zoals jij die nog een 
partner zoeken, maar er zijn ook dansers van andere groepen aanwezig die kunnen 
fungeren als leenheer/leendame en daarmee jouw danspartner kunnen worden voor deze 
cursus. Zodra je een partner hebt gevonden, doe je nogmaals een inschrijving voor deze 
groep, maar nu met danspartner. Merk op dat hierbij je inschrijftijd niet verandert. Je 
ondervindt hiervan dus geen nadelige gevolgen.  

Ben je ingeschreven met een leenheer/leendame en deze wordt niet geplaatst in zijn/haar 
eigen groep, dan vervalt ook zijn/haar inschrijving als leenheer/leendame. Jouw inschrijving 
blijft bestaan (ook blijft het een inschrijving met leenheer/leendame) en je krijgt nu van het 
bestuur een door hen bepaald tijdsbestek om een nieuwe leenheer/leendame of partner te 
vinden. Ben je zelf student, houd er dan rekening mee dat je nieuwe partner ook student of 
leenheer/leendame moet zijn, anders kom je in een andere categorie (zie hieronder) terecht 
en krijgt een ander voorrang op jouw plek. Kun je onverhoopt toch niemand vinden, dan 
wordt je omlaag geplaatst op de lijst volgens de hieronder genoemde categorieën. 
 
De plaatsing voor stijldanscursussen loopt hiermee als volgt: 

1. Alle inschrijvingen worden omgezet naar inschrijvingen van paren, waarbij als 
inschrijfmoment het vroegste moment in tijd van het paar gehandhaafd wordt (met 
eventueel bovenstaande procedure toegepast). 

2. Alle (paar)inschrijvingen worden opgesplitst in groepen: 
a. 2 personen, beiden zijn student* 
b. 2 personen, een van beiden student, de ander oud lid 
c. 2 personen, student + leenheer/leendame 
d. 2 personen, een van beiden student, de ander geen oud lid 
e. 2 personen, geen van beiden student, beiden oud lid 
f. 2 personen, geen van beiden student, een van beiden oud lid 

6 Mocht het zo zijn dat er nog plek is in de betreffende cursus (minder dan 30 inschrijvingen), dan 
krijgt de danspartner de mogelijkheid zich alsnog in te schrijven. 
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g. 2 personen, een van beiden geen student, wel oud lid, ander 
leenheer/leendame 

h. 2 personen, een van beiden geen student, geen oud lid, ander 
leenheer/leendame 

i. 1 persoon, student 
j. 1 persoon, geen student, wel oud lid 
k. 1 persoon, geen student, geen oud lid 

* Binnen deze groep wordt nog de volgende ordening aangebracht: 
a1. Beiden zijn oud lid 
a2. Een van beiden is oud lid 
a3. Geen van beiden is oud lid 

3. Binnen deze groepen worden de inschrijvingen geordend op inschrijftijd, van eerste 
naar laatste. 

4. De groep wordt tot maximaal 30 personen gevuld met deelnemers uit groep a, 
aangevuld met groep b en daarna met c, etc. in de volgorde bepaald in punt 2. 
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Wachtlijsten 
Per cursus worden alle overige personen onder voorbehoud (zie hieronder) op een wachtlijst 
geplaatst in dezelfde volgorde als eerder bepaald. De persoon wordt ook, via e-mail, op de 
hoogte gebracht van zijn/haar nummer op de wachtlijst . Het kan gebeuren dat er gedurende 7

het jaar een plek vrijkomt in de desbetreffende groep en deze kan worden opgevuld met de 
wachtlijst, van boven naar beneden.  
 
Deze personen hebben geen betalingsverplichting voor het cursusgeld van de groep totdat 
zij daadwerkelijk geplaatst worden. Op dat moment zijn zij het gehele cursusbedrag 
verschuldigd. Wel zijn zij genoodzaakt om lid te worden van de vereniging en hebben 
daarmee betalingsverplichting voor de verenigingscontributie. Na het plaatsen op de 
wachtlijst hebben deze personen 7 kalenderdagen de tijd om deze plaatsing te bevestigen, 
waarna hun plek op de wachtlijst definitief wordt. Reageer je niet, dan wordt je niet op de 
wachtlijst geplaatst. Komt er een plek voor jou vrij voordat je gereageerd hebt, dan wordt je 
automatische geplaatst. Hiervan word je via e-mail op de hoogte gesteld.  

7 Wanneer het nummer op de wachtlijst wijzigt, wordt de persoon hier niet per se van op de hoogte 
gebracht. Wel kan de persoon altijd bij het bestuur zijn/haar huidige nummer op de wachtlijst 
opvragen. 
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Huishoudelijk reglement 
Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijke artikelen uit ons Huishoudelijk 
Reglement waaruit deze procedure tot stand is gekomen. 

HR 4.2 
Het is een lid slechts toegestaan om meer dan één cursus binnen een dansdiscipline te 
volgen als het bestuur hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. In dit geval dient één 
van de cursussen door het lid aangewezen te worden als hoofdcursus. 

Digitaal wordt tegenwoordig ook gezien als schriftelijk. In basis betekent dit een e-mail 
waarin je plaatsing in een cursus wordt bevestigd. 
 
HR 4.3 
Een lid kan deelname aan cursussen die tot dezelfde discipline behoren ontzegd worden 
door het bestuur als hier een gegronde reden voor is. Dit geldt niet voor de hoofdcursus 
zoals beschreven in artikel 4 lid 2 van dit reglement.  
 
Een gegronde reden kan zijn dat er meer gegadigden zijn dan plekken en we aan iedereen 
een kans willen geven. 
 
HR 4.4 
Uitzonderingen op artikel 4 lid 2 van dit reglement zijn de techniek-, spitzen-, 
wedstrijdcursussen en andere cursussen die door het bestuur als zodanig zijn aangewezen. 
Deze kunnen slechts gevolgd worden als tweede cursus binnen een dansdiscipline, tenzij 
zowel de betreffende docent(en) als het bestuur schriftelijk toestemming heeft verleend. 
Deze cursus wordt beschouwd als tweede hoofdcursus. 
 
Dit zijn de cursussen die in dit document worden aangemerkt als cursus met extra 
voorwaarden. 

8 


