Welkom bij de leukste dansschool van Goes.
Fijn dat u voor onze dansschool heeft gekozen, u zal geen spijt van deze keuze hebben.
Body Action Goes bestaat al meer dan 30 jaar, en staat bekend om danslessen van hoog niveau,
gezelligheid en een veilig familiegevoel.
De spil van Body Action Goes bestaat uit 2 personen, Dianne Moens (eigenares en algehele leiding), en
onze dochter Mandy Griep-Moens (choreograaf en leidster van Modern, streetdance en onze Demoteams).
Onze docenten zijn allemaal gediplomeerd, en beschikken over een geldige EHBO diploma.
Ook leiden wij zelf onze lesassistenten op, deze enthousiaste jeugdleden zijn al langere tijd lid bij ons.
Verder is er een kern van hulp ouders die ons assisteren tijdens activiteiten buiten de lessen om, zoals ons
jaarlijks winterkamp, demo's en het Body Action Goes zomerdanskamp.
Zonder al deze mensen zou onze dansschool niet zo zijn als deze nu is en hoog gewaardeerd wordt door
onze leden.
Onze leerlingen tot 5 jaar dragen gymslofjes, leerlingen vanaf 5 jaar mogen alleen de lessen volgen als zij
onze eigen danssneakers dragen, deze geven geen strepen af op de dansvloer.
Deze sneakers en bijpassende Body Action Goes kleding zijn te bestellen via onze webshop of tijdens de
pasmiddagen met onze kledingpartner.
Ikzelf heb de schone taak om de ledenadministratie te beheren en te zorgen voor het financiële plaatje,
zodat onze dansschool financieel gezond is en blijft.
U ontvangt deze infobrief samen met het inschrijfformulier zodat u wat achtergrond informatie van de
dansschool heeft, en graag wil ik een paar afspraken met u maken.
Omdat u nieuw bij ons bent vraag ik u voordat u het inschrijfformulier ondertekent, de spelregels omtrent
het lidmaatschap op onze site even goed door te lezen.
Zodat de spelregels duidelijk bij u zijn, en u of uw kind de lessen zonder problemen kan volgen.
Mocht u toch nog met vragen zitten, stel deze bij voorkeur via de e- mail, niet tijdens de lessen. Onze
docenten zijn er om lessen te geven, en wij beantwoorden meestal binnen 1 werkdag.
Ook adviseer ik u om regelmatig op onze site te kijken, i.v.m. het eventueel niet doorgaan van lessen,
wanneer er kijklessen zijn of als er events aan komen en wanneer er pasmiddagen zijn. Regelmatig
verspreiden wij infobrieven tijdens de lessen, deze zijn ook online te lezen.
Wij proberen ons aan onze afspraken te houden, ik ben er van overtuigd dat u dit ook zal doen.
Ik weet zeker dat u of uw kind een fijne (en hopelijk lange) tijd bij ons tegemoet gaat.
Met vr. groet: Kees Moens, bestuur en ledenadministratie Body Action Goes.

www.bodyactiongoes.nl/ledenadministratie

