
Wierden, 1 december ‘21 
Beste ouders, verzorgers en leden,  

Inmiddels is het bijna vijf jaar geleden dat ik mijn droom verwezenlijkte en mijn eigen dansstudio een 
feit werd. Wat kleinschalig begon in 2017 is inmiddels uitgegroeid tot een grote particuliere 
dansschool die actief meedraait en onderdeel is van de (inter)nationale danswereld. 
Dansen is mijn leven en ik wil niets liever dan samen met het team een plek creëren waar iedereen 
welkom is, of je nu jong of oud bent, recreatief of professioneel danst, DSJ hoort voor iedereen een 
thuis te zijn. Dat is wat ik nastreef, elke dag weer.  

Natuurlijk is het onmogelijk om alle lessen en activiteiten die we organiseren uit te voeren zonder 
jullie contributie. Ik ben ontzettend blij en dankbaar voor al mijn leden, maar om DSJ te blijven 
behouden, ontwikkelen en op de kaart te blijven zetten verhogen we per 1 januari 2022 onze 
contributie. Ook DSJ heeft te maken met stijgende kosten voor vaste lasten, wedstrijdinschrijfgelden 
en personeelskosten. Daarnaast vind ik het ontzettend belangrijk onze kwaliteit te waarborgen, denk 
hierbij aan onderhoud- en eventueel vervanging van dansvloeren en muziekinstallaties, maar ook 
opleiding en scholing van docentes en assistenten zijn noodzakelijk en onmisbaar.  

Per 1 januari 2022 geldt de volgende contributie:  

Contributie 2022  Tijd  t/m 15 jaar  16 jaar e.o.  
Recreatief + Demo  60 minuten  € 17,- per maand  € 20,- per maand  
Extra uren + Selectie  60 minuten  € 13,- per maand  € 13,- per maand  

Naast bovenstaande wijziging heb ik besloten om vanaf het volgende dansseizoen 2022-2023 de 
tarieven gelijk te trekken voor zowel recreatieve als selectielessen. Dit betekent dat we gaan werken 
met transparante tarieven en er qua contributie geen onderscheid meer is in niveau. Er zal één vast 
starttarief gelden waarbij iedereen hetzelfde betaalt. Dit geldt ook voor de volgende uren die je 
afneemt. De gegeven lessen bij DSJ zijn allemaal gelijk van niveau, worden dagelijks met dezelfde 
enthousiasme en professionaliteit gegeven, wat resulteert in eenzelfde tarief voor alle leden.  

Per 1 september 2022 geldt daarom de volgende contributie:  

Contributie 2022  Tijd  t/m 15 jaar  16 jaar e.o.  
Eerste uur les (starttarief voor 
iedereen gelijk) 60 minuten  € 17,- per maand  € 20,- per maand  

Extra uren  60 minuten  € 13,- per maand  € 13,- per maand  

Momenteel bekijken en onderzoeken we de mogelijkheid om de bondsafdracht van de KNGU in 
termijnen, tegelijk met de contributie, te innen i.p.v. 1x per jaar. Hierover ontvangen jullie z.s.m. 
bericht. 

Ik hoop op ieders begrip voor bovenstaande wijzigingen. Mocht je naar aanleiding van deze brief je 
lidmaatschap willen wijzigen of beëindigen, dan kan dit schriftelijk door vóór 1 januari 2022 een e- 
mail te sturen naar ac@dancestudiojanien.nl. Per 1 januari zal de contributie dan stop worden gezet, 
bij beëindiging na deze datum geldt de reguliere opzegtermijn van drie maanden.  

Ik wens iedereen alvast een warme en fijne decembermaand toe! Met sportieve groet,  

 


