INSCHRIJVEN DANSEVENT – THE ART OF MOTION
INSCHRIJFMODULE KNGU AANGESLOTEN CLUBS:
Het systeem voor inschrijven is vernieuwd. Vanaf seizoen 2021-2022 zal dit systeem
worden gebruikt voor alle KNGU wedstrijden en activiteiten. Met de komst van de
nieuwe inschrijfmodule, maar ook de nieuwe ledenadministratiestemen AllUnited en
Club-Assistent is er dus een en ander veranderd.
Voor meer informatie en een algemene instructievideo van het nieuwe
inschrijfsysteem, klik je hier. Volg de instructies goed op. Nadat je een discipline hebt
geselecteerd, kun je inschrijven als je onder Acties op de drie puntjes hebt geklikt en
de pop-up inschrijving verschijnt.
VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVEN:
Algemene voorwaarden
 De deelnemersgelden bedragen €32,50,- per inschrijving. Dit bedrag wordt
via automatische incasso bij de vereniging/dansschool afgeschreven.
 Wij hanteren een maximum van 12 inschrijvingen per vereniging/dansschool
per dag, maar met een maximum van 6 inschrijvingen per dagdeel.
 Voor de organiserende vereniging staat het maximum op 16 inschrijvingen per
dag, met een maximum van 8 inschrijvingen per dagdeel.
 Er zullen naar verwachting 5 dagdelen/programma's per weekend worden
georganiseerd (3 op zaterdag en 2 op zondag). Hierbij proberen we, waar
het kan, alle onderdelen (Dance2, Jazzdans wedstrijden en Showdance
wedstrijden) zoveel mogelijk te laten terugkomen in een weekend.
 Bij je inschrijving kun je een 1e en 2e voorkeur* voor locatie opgeven. Deze
schrijf je in het mededelingenveld. Vermeld hierbij duidelijk om welke
datum/dag het gaat.
 Mag je niet deelnemen op zondag vanwege geloofsovertuiging, geef dit dan
ook expliciet aan in het mededelingenveld.
 We zullen proberen om aan ieders wensen te voldoen, maar behouden ons
het recht om, bij overinschrijving, groepen elders in te delen. Hierover nemen
we vooraf contact op met de leiding.
*Wij hanteren dus NIET de vol=vol procedure! Met de komst van de nieuwe systemen
willen wij iedereen voldoende de tijd bieden om in te kunnen schrijven.
Wij proberen na de sluitingsdatum z.s.m. alle inschrijvingen te verwerken, in te delen
op een 1e of 2e keuze en jullie hiervan op de hoogte te stellen. Echter zal dit voor de
vrijwilligers van de Werkgroep Dans een behoorlijke klus zijn met een verwachting
van rond de 800 dansen. Wij vragen jullie daarom om geduld en begrip.
In januari 2022 ontvang je informatie m.b.t. definitieve plaatsing en een definitief
inschrijfformulier via de betreffende eventcoördinator.
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Voorwaarden KNGU aangesloten clubs en dansscholen
Om je te kunnen inschrijven, moeten zowel leiding als deelnemers lid zijn van de
KNGU:
 In de inschrijfmodule kan de leiding inloggen met het eigen bondsnummer/
relatienummer.
 Bij het inschrijven van een dans wordt gevraagd om alle deelnemers van de
betreffende dansgroep(en) te selecteren.
Voorwaarden niet-KNGU aangesloten clubs en dansscholen
LET OP: Vanaf seizoen 2022-2023 is het niet meer mogelijk voor niet-KNGU
aangesloten clubs om in te schrijven voor KNGU activiteiten. Voor dit seizoen
hebben wij besloten dit nog toe te laten onder enkele (gewijzigde) voorwaarden:
 je betaalt eenmalig de bondscontributie à €28,60 per deelnemer;
 je betaalt daarnaast de KNGU deelnemersgelden à €32,50 per
dans/inschrijving.
WIJZIGEN/ANNULEREN INSCHRIJVING







Tot uiterlijk 9 december kun je je inschrijving digitaal wijzigen en/of annuleren
in de inschrijfmodule. Na 9 december en uiterlijk tot 1 januari is dit alleen
mogelijk door een e-mail te sturen naar inschrijven@dans.kngu.nl
Kostenloos annuleren kan t/m 31 december. Bij annulering ná 31 december
2021, worden de deelnemersgelden wel in rekening gebracht.
Wanneer het organiseren van de DansEvents onmogelijk worden gemaakt
door overheidsmaatregelen m.b.t. Covid-19 en de LTC Dans hierom moet
besluiten de organisatie te annuleren, zullen er geen deelnemersgelden in
rekening worden gebracht.
Overige wijzigingen m.b.t. de dans kunnen tot uiterlijk 8 weken voor het
DansEvent worden doorgegeven aan de betreffende eventcoördinator.

WANNEER KAN JE INSCHRIJVEN
Op woensdag 24 november (09:00 uur) opent de digitale inschrijfmodule.
Op donderdag 9 december (23:59 uur) sluit de inschrijfmodule.
Niet- KNGU aangesloten clubs kunnen vanaf woensdag 24 november t/m
donderdag 9 december een inschrijfformulier voor externen en een
deelnemersformulier invullen en opsturen naar: inschrijven@dans.kngu.nl
De documenten zijn te vinden op de website www.dutchgymnastics.nl
LET OP: Bij overinschrijving hebben KNGU deelnemers voorrang op externe
deelnemers.
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WAAR EN WANNEER VINDEN DE DANSEVENTS PLAATS
ALMELO
Zaterdag 12 maart
Zondag 13 maart

WADDINXVEEN*
Zaterdag 9 april
Zondag 10 april

PANNINGEN*
Zaterdag 19 maart
Zondag 20 maart

KAMPEN
Zaterdag 23 april
Zondag 24 april

BURGUM*
Zaterdag 26 maart
Zondag 27 maart

HARDERWIJK
Zaterdag 14 mei → Jazzdans D Finale!
Zondag 15 mei

TWELLO*
Zaterdag 2 april
Zondag 3 april

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Zondag 21 mei
Zondag 22 mei

* Op deze locaties worden wedstrijden Jazzdans georganiseerd. Kijk in onderstaand schema
waar welk niveau jazzdanswedstrijden wordt aangeboden!

C- en D-niveau
PANNINGEN (zaterdag) | BURGUM (zaterdag) | TWELLO (zaterdag & zondag) |
WADDINXVEEN (zaterdag & zondag)
A- en B-niveau
TWELLO (zaterdag & zondag) | WADDINXVEEN (zaterdag & zondag)
Dance2 en Showdance
Alle weekenden (zaterdag en/of zondag afhankelijk van het aantal inschrijvingen
per onderdeel).
DISCIPLINE SPECIFIEK
Alle informatie over de verschillende onderdelen van ons DansEvent kun je lezen in
de Algemene informatie – DansEvent.
Dance2
Dance2 is een recreatief dansevenement voor alle dansgroepen en dansstijlen,
ongeacht leeftijd en niveau. Er is geen minimaal of maximaal aantal dansers per
groep vereist. Dansers vanaf 2,5 jaar kunnen al deelnemen aan Dance2.
Jazzdans wedstrijden
Je kan je inschrijven op A-, B-, C- en D-niveau
 Leeftijdscategorieën A-, B- en C-niveau:
9 t/m 13 jaar, 9 t/m 16 jaar, 16 t/m 19 jaar en 20 jaar en ouder.
 Leeftijdscategorieën D-niveau:
6 t/m 9 jaar, 9 t/m 13 jaar, 13 t/m 16 jaar en 16 jaar en ouder
Het minimum aantal per dansgroep is vastgesteld op 8 dansers.
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Showdance wedstrijden
Je kan je inschrijven op 3 niveau's: Beginners | Intermediate | Advanced
De leeftijdscategoriën zijn: 9 t/m 13 jaar, 13 t/m 19 jaar en 20 jaar e.o.
Het minimum aantal per dansgroep is vastgesteld op 5 dansers.
IK KAN EEN DEELNEMER NIET SELECTEREN. HOE KAN DAT?
Wanneer bij de inschrijving voor wedstrijden Jazzdans en Showdance blijkt dat je
deelnemers niet kan selecteren in de inschrijfmodule, kan dit betekenen dat deze
deelnemers in leeftijd teveel afwijken van de leeftijscategorie en dispensatieregeling
Er is dispensatie voor twee dansers buiten de leeftijdscategorie, mits de afwijkende
leeftijd niet meer dan één kalenderjaar bedraagt.
Voor meer informatie over de dispensatieregeling, verwijzen we je naar de
betreffende reglementen jazzdans en showdance.
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