
 
Huishoudelijk reglement SamBe 
 
 
In de Brem wordt wekelijks gedanst door een groepje mensen, 18+, welke afkomstig zijn uit de wijk 
Rijpelberg of net daarbuiten. Wij doen dit onder de naam SamBe: SAMen BEwegen: SamBe. 
Voor verdere uitleg zie tevens onze statuten, gedeponeerd Kamer van Koophandel Eindhoven, 
oktober 2019. 
 
Doelen 

• Genieten van dansen, met name op Latijns-Amerikaanse muziek. 

• Sociaal contact met wijkbewoners  

• Betaalbare contributie: mensen willen graag naar een sportclub. Bij SamBe kunnen de 
mensen door een lage contributie van een leuke wekelijkse dansavond genieten. 

 
Les  
De les is op maandag van 19.30u tot 20.30u, inloop is vanaf 19.15u.  
De les is alleen toegankelijk voor de leden van SamBe. 
Indien er bezoekers zijn of iemand wordt gehaald of gebracht, dienen deze te wachten tot openen 
van de dubbele deur in het bar gedeelte. Het is niet toegestaan tijdens de les binnen te lopen. 
Voor de les graag melden i.v.m.  de presentielijst. De les bestaat uit warming up, choreografie, 
cooling down. Gedurende de les is het de bedoeling dat deelnemers in het lokaal blijven en niet rond 
gaan lopen.  
 
Foto- en/of video opnames zijn verboden zonder vooraf onderling overleg toestemming. 
Eigen drank meenemen is niet toegestaan. SamBe verzorgt onbeperkt water. 
 
De vakanties vallen samen met de vakanties van de Brem. Soms is er een vergadering in de Brem, 
waardoor de les niet door kan gaan. Dit wordt dan op tijd gemeld via E-mail of de whatsapp groep.  
 
Zaal  
De les vindt plaats in de grote zaal van de Brem met podium, spiegels en eventueel een beamer. De 
zaal dient netjes achtergelaten te worden. Iedereen ruimt eigen rommel op! 
 
Eigen verantwoordelijkheid 
Je bent zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke eigendommen. 
SamBe is niet aansprakelijk voor eventuele blessures. 
 
Privacy 
Inschrijfgegevens van de deelnemers worden aan niemand doorgeven en uitsluitend gebruikt voor 
administratieve doeleinden. Gegevens worden niet aan derden overgedragen zonder persoonlijke 
toestemming.  
 
Proefles 
1 gratis proefles is mogelijk waarna inschrijving kan volgen, behoudens eventuele wachtlijsten. 
 
  



 
Contributie, betaling, opzegging 
De contributie wordt vastgesteld in overleg met de beheerder van de Brem en Lev groep. Iedere 
eerste week van de maand moet het lesgeld worden betaald. Dit kan overgeboekt worden op het 
rekeningnummer van SamBe. Bij afwezigheid wordt geen geld terugbetaald.  
 
Voor de administratie wordt er een presentielijst vóór starten van de les ingevuld om te zien hoeveel 
mensen aanwezig zijn. 
 
Aanmelden kan via het bestuur. Opzegging dient mondeling, telefonisch of schriftelijk (email) 
tenminste één maand van tevoren plaats te vinden. 
 
Als een lid zich niet aan de regels houdt van SamBe of van de Brem is het recht voorbehouden om de 
toegang tot de les te weigeren. 
 

Respect 
De Brem is een instelling met huisregels, evenals SamBe. Dronkenschap en ruzies worden niet 
geaccepteerd. Feedback is altijd welkom, maar wel graag met respect. 
 
U dient een ieder met respect te behandelen. Het niet respectvol van anderen kan onmiddellijke 
royering tot gevolg hebben. 
 
 
Oktober 2018 


