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VOORWOORD

Met meer dan 50 jaar er-
varing in het organiseren 
van sportkampen mag 

Fedes zich een vaste waarde 
in het sportlandschap noemen. 
Ondertussen kunnen we een 
ruim aanbod aan sportkampen 
aanbieden waar jonge sporters 
zich kunnen ontplooien. Door 
een zorgvuldige selectie van ge-
diplomeerde trainers en gasttrai-
ners bieden we kwaliteitsvolle 
trainingen aan op elk niveau. 
Daarnaast hechten wij groot be-
lang aan het FUN-aspect. Mede 
door onze nauwe samenwerking 
met verschillende kamp- en sta-
gelocaties kunnen we er telkens 
opnieuw een topkamp van ma-
ken. 

Benieuwd naar meer? Blader dan 
snel door en ontdek ons sportkam-
penaanbod voor 2015! 

OP KAMP GAAN MET FEDES? DA'S:
 voor MONO MOVE

1 specifieke sporttak wordt aangeboden waar de deelnemers zich 
gedurende de volledige week in verdiepen en uitleven.
 Jouw favoriete sport beleven, een hele week lang!
 Werken met (andere) trainers op het juiste niveau en met
 ervaring!
 Jouw persoonlijke sportfiche ontvangen met je persoonlijke
 talenten en ontwikkelingsmogelijkheden!
 Beter worden in jouw sport!

voor EXTRA MOVE
We willen de deelnemers prikkelen voor meerdere sporten, activiteiten, ...
We creëren belevenissen die 100% passend zijn binnen het kamp.
 Verschillende disciplines beleven en erin ontwikkelen!
 Jouw favoriete sporten beleven, een hele week lang!

voor ALLE KAMPEN
 Je rot amuseren met vrienden!
 In 't zwembad springen!
 Gezond en lekker eten!
 Nieuwe vrienden maken!
 Een kamer delen met je vrienden!
 Een spetterende sportfuif op donderdagavond!
 Je onmogelijk vervelen!

KORTOM: DUIZEND-EN-ÉÉN FANTASTISCHE 
HERINNERINGEN VOOR HET LEVEN!

INTERNE KAMPEN
Onze interne kampen duren steeds 
5 dagen. Samen met de monitoren 
blijven alle deelnemers overnachten 
op één van onze geweldige locaties. 
De koks ter plaatste voorzien elke 
dag een lekker ontbijt, middagmaal, 
vieruurtje en avondmaal. Gezond 
eten is belangrijk wanneer je 4 uur 
per dag jouw favoriete sport beoe-
fent! Onze geweldige monitoren, 
tevens gediplomeerde trainers, or-
ganiseren leuke activiteiten zodat je 
je geen seconde verveelt. We zorgen 
regelmatig voor wat verfrissing in ‘t 
zwembad en er is op donderdag-
avond een spetterende fuif waarbij je 
jouw favoriete muziek kan draaien.

EXTERNE KAMPEN
De externe Fedes-kampen duren 
doorgaans 3 dagen. Samen met 
onze gediplomeerde trainers gaan 
we ‘s morgens van start met een 
goeie opwarming om dan met de 
echte training te beginnen. Tussen 
de trainingen door spelen we leuke 
spelletjes en gaan we af en toe 
zwemmen, want dat verdienen we 
na een dag vol sport!

ONZE MONITOREN
Bij Fedes hanteren we het “goede 
monitoren zorgen voor goede 
kampen”-principe. Daarom selec-
teren wij zorgvuldig monitoren die 
minstens 20 jaar zijn, gediplomeerd 
zijn in hun sport en ook pedago-
gisch sterk staan. Onze monitoren 
zijn spontaan, dynamisch, enthou-
siast en hebben een groot verant-
woordelijkheidsgevoel. Hun doel is 
om de deelnemers de (sport)week 
van hun leven te bezorgen! Het vol-
ledige Fedes-monitorenteam heeft 
het Ethisch Charter* van Fedes vzw 
ondertekend.

*Ethisch Charter: Fedes-monitoren helpen 
de sporttechnische ‘skills’ van de deelne-
mers te verbeteren en zorgen ervoor dat de 
deelnemers ‘fun’ beleven. Hierbij hebben ze 
respect voor de fysieke en psychologische 
integriteit van de deelnemer, hun medecol-
lega’s en de ouders. 

FRIEND US ON FACEBOOK
Tijdens onze kampen worden er steevast talloze toffe foto’s getrokken! Al het beeldmateriaal 
en leuke herinneringen kun je terugvinden op onze Facebookpagina “Fedes Sportkampen”.  
Nog geen vriend? Stuur ons gerust een vriendschapsverzoek!

“Terug van een super leuk kamp!

Super deelnemers om mee te werken en

een top trainer om ervaringen mee

uit te wisselen! Volgend jaar nog eens!”

Stanie (Moni, Badminton)

“Superleuk...
er worden alweer plannengemaakt voor de volgendejudostage in december!”

Ingrid (ouder, Judo)

“Een hele leuke week
gehad op judokamp

in Kluisbergen.
Héél veel bijgeleerd.”

Morgane (deelnemer, Judo)

“Ik zou heel,
heel,heel graag

terugkomen
de volgende keer!”
Lobke (deelnemer,Pony/Dans)

“What a team!
Beste kamp ever

als je ’t mij vraagt!”
Hannelore

(Moni, Summerdance)

“Super kamp!”
Lieselot

(Deelnemer, Ropeskipping)

“Net terug van
een geslaagde
 judostage!”

Miguel
(Deelnemer, Judo)

“Geweldige Demo,
hard gewerkt,

dankjewel Fedes!”
Jessy (ouder, Karate)

“’t was zalig!”
Wolf

(Deelnemer, Judo)

“’t was keitof!” 
Lotte

(deelnemer, Basketbal)

“Merci allemaal!
’t Was echt een

zalig kamp!”
François

(Deelnemer, Badminton)

“Het was een
supergeslaagd kamp!”

Arthur
(deelnemer, Karate)

“Onze moni was
super leuk!”

Jitse
(deelnemer, Ropeskipping)

vanaf
6 jaar
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SPORTTAK NAAM KAMP LOCATIE PERIODE LEEFTIJD CODE INTERN / 
EXTERN

BADMINTON ZOMERSTAGE DE PANNE 3 - 7 AUGUSTUS 2015 10 - 18 JAAR 1518 INTERN

BASKETBAL FUN STAGE KLUISBERGEN 13 - 17 JULI 2015 7 - 18 JAAR 1506 INTERN

BASKETBAL PRE-SEASON STAGE KNOKKE 27 - 31 JULI 2015 12 - 16 JAAR 1507 INTERN

BASKETBAL KERSTSTAGE KLUISBERGEN 26 - 30 DECEMBER 2015 7 - 18 JAAR 1508 INTERN

DANS EASTER DANCE BREDENE 6 - 10 APRIL 2015 6 - 16 JAAR 1509 INTERN

DANS JONGERENDANSSTAGE BRUGGE 6 - 10 APRIL 2015 10 - 18 JAAR 15B06 INTERN/
EXTERN

DANS JONGERENDANSSTAGE BRUGGE 6 - 10 JULI 2015 10 - 18 JAAR 15B13 INTERN/
EXTERN

DANS SUMMERDANCE DE PANNE 13 - 17 JULI 2015 6 - 16 JAAR 1510 INTERN

DANS SUMMERDANCE DE PANNE 3 - 7 AUGUSTUS 2015 6 - 16 JAAR 1511 INTERN

DANS JONGERENDANSSTAGE BRUGGE 10 - 14 AUGUSTUS 2015 10 - 18 JAAR 15B14 INTERN/
EXTERN

DANS SUMMERDANCE BREDENE 10 - 14 AUGUSTUS 2015 6 - 16 JAAR 1512 INTERN

JUDO VIJFDAAGSE PAASSTAGE BRUGGE 6 - 10 APRIL 2015 7 - 18 JAAR 1501 INTERN

JUDO DRIEDAAGSE PAASSTAGE WINGENE 13 - 15 APRIL 2015 7 - 18 JAAR 1523 EXTERN

JUDO ZOMERSTAGE KLUISBERGEN 6 - 10 JULI 2015 7  - 18 JAAR 1502 INTERN

JUDO ZOMERSTAGE KLUISBERGEN 13 - 17 JULI 2015 7 - 18 JAAR 1503 INTERN

JUDO ZOMERSTAGE KLUISBERGEN 10 - 14 AUGUSTUS 2015 7 - 18 JAAR 1504 INTERN

JUDO DRIEDAAGSE HERFSTSTAGE MEULEBEKE 2 - 4 NOVEMBER 2015 7 - 18 JAAR 1524 EXTERN

JUDO KERSTSTAGE KLUISBERGEN 26 - 30 DECEMBER 2015 7  - 18 JAAR 1505 INTERN

PONY/DANS PAASKAMP WOUMEN 6 - 10 APRIL 2015 6 - 14 JAAR 1519 INTERN

PONY/DANS KERSTKAMP WOUMEN 26 - 30 DECEMBER 2015 6 - 14 JAAR 1520 INTERN

ROPESKIPPING HIPROPE BREDENE 6 - 10 APRIL 2015 7 - 16 JAAR 1513 INTERN

ROPESKIPPING ROPESKIPPING DE PANNE 13 - 17 JULI 2015 7 - 16 JAAR 1514 INTERN

ROPESKIPPING HIPROPE BREDENE 10 - 14 AUGUSTUS 2015 7 - 16 JAAR 1515 INTERN

SHOTOKAN KARATE DRIEDAAGSE PAASSTAGE GERAARDSBERGEN 13 - 15 APRIL 2015 7 - 18 JAAR 1525 EXTERN

SHOTOKAN KARATE ZOMERSTAGE KLUISBERGEN 6 - 10 JULI 2015 7 - 18 JAAR 1516 INTERN

SHOTOKAN KARATE ZOMERSTAGE KLUISBERGEN 10 - 14 AUGUSTUS 2015 7 - 18 JAAR 1517 INTERN

OVERZICHT SPORTKAMPEN 2015
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BADMINTON

ZOMERSTAGE
DE PANNE | 3 – 7 AUGUSTUS 2015 | 10 – 18 JAAR | 1518

Tijdens onze zomerbadmintonstage kunnen alle badmintonners tussen 10 en 18 
jaar een week lang hun hart ophalen! Net zoals vorig jaar zorgen onze enthousias-
te en ervaren toptrainers voor kwaliteitsvolle trainingen aangepast aan élk niveau. 
Samen werken we aan je techniek en tactiek. Je krijgt de kans om tegen nieuwe 
tegenstanders te spelen zodat jij jezelf beter kan ontwikkelen. We stomen je klaar 
voor het nieuwe badmintonseizoen! We badmintonnen 4 uur per dag, daarnaast 
zorgen we voor de nodige ontspanning afgewisseld met supertoffe activiteiten. 
Tot dan!

|

“Onze moni’s waren echt top. Een 
perfecte combinatie tussen trainer A 
en speler ranking A. Alles werd goed 
aangeleerd en herhaald. Kortom: les 

op topniveau. Daarnaast zorgden 
ze voor erg leuke en gevarieerde 

nevenactiviteiten!”
Deelnemers badmintonstage 2014 

BASKETBAL

FUN BASKETBALSTAGE
KLUISBERGEN | 13 – 17 JULI 2015 | 7 – 18 JAAR | 1506

READY? GO!
Onze FUN BASKETBALSTAGE richt zich op jongeren die zich tijdens de vakantie 
een hele week lang willen uitleven op en naast het basketbalveld! Deelnemers 
worden ingedeeld per leeftijd en zo trainen we 4 uur per dag aan onze basketbal 
‘skills’. Elke dag spelen we wedstrijdjes zodat je kan tonen wat je hebt geleerd. Na 
een goeie training zoeken we afkoeling in ’t openluchtzwembad (mét glijbanen) 
en organiseren onze moni’s supertoffe activiteiten!
Activiteiten: basketbal (20u), waterpret, challengeparcours, één tegen allen, film-
avond, fuif en nog tal van andere topactiviteiten!
Deelnamebijdrage: zie laatste pagina 

PRE-SEASON BASKETBALSTAGE
KNOKKE | 27 – 31 JULI 2015 | 12 – 16 JAAR | 1507

Vlak voor de start van het nieuwe basketseizoen stoomt ons top trainersteam 
jullie klaar door professionele trainingen waarbij alle aspecten van het basketbal 
(conditie, explosiviteit, fundamentals, footwork, …) aan bod komen. Een leuk ex-
traatje is dat we regelmatig gasttrainers over de vloer krijgen die bekend zijn in 
het basketmilieu door hun prestaties op hoog niveau! Je zult dus ongetwijfeld 
bijleren! Daarnaast hechten we veel belang aan blessurepreventie. We ontdekken 
waar je sterke en zwakke punten liggen en werken samen keihard om beter te 
worden. ’s Avonds zorgen we voor supertoffe en ontspannende activiteiten.

Extraatje: er is een technische fiche voorzien per speler waarin we je vorderingen 
bij houden!
Activiteiten: basketbal (minstens 25u), early bird practice, Mensana (blessurepre-
ventie, …), zwemmen, filmavond, fuif, …
Deelnamebijdrage: zie laatste pagina
 
KERSTBASKETBALSTAGE

KLUISBERGEN | 26 – 30 DECEMBER 2015 | 7 – 18 JAAR | 1508

Halfweg het schooljaar; tijd voor een welverdiende vakantie! Hoe kan je deze va-
kantie beter spenderen dan met jouw favoriete sport: basketbal. Een week lang 
samen met (nieuwe) vrienden trainen om betere basketters te worden. De super-
toffe neven- en avondactiviteiten zijn de kers op de taart! Onze toffe monitoren 
staan al te popelen om jullie te ontvangen in het mooie Kluisbos.
Activiteiten: basketbal (20u), challengeparcours, één tegen allen, filmavond, fuif 
en nog zoveel meer!
Deelnamebijdrage: zie laatste pagina

|

“Het was voor mij een leerrijke 
ervaring en ik hoop hetzelfde voor de 
deelnemers. Er heerste een leuke en 
familiale sfeer die me deed denken 
aan de kampen waar ik vroeger zelf 

aan deelnam en waar ik veel van 
geleerd en genoten heb” 

Jean Salumu (Gasttrainer – Speler BC
Telenet Oostende [1e klasse])





Activiteiten: badminton (20u), ravotten in zee, strand- en duinspelen, filmavond, 
een spetterende fuif op donderdagavond, één tegen allen en nog zoveel meer!  
Speciale benodigdheden: eigen racket
Deelnamebijdrage: zie laatste pagina 

JUDO

VIJFDAAGSE JUDOSTAGES: PAASSTAGE, ZOMERSTAGES EN 
KERSTSTAGE (INTERN)

BRUGGE | 6 – 10 APRIL 2015 | 7 – 18 JAAR | 1501
KLUISBERGEN | 6 – 10 JULI 2015 | 7 – 18 JAAR | 1502
KLUISBERGEN | 13 – 17 JULI 2015 | 7 – 18 JAAR | 1503
KLUISBERGEN | 10 – 14 AUGUSTUS 2015 | 7 – 18 JAAR | 1504
KLUISBERGEN | 26 – 30 DECEMBER 2015 | 7 – 18 JAAR | 1505

Onze vijfdaagse judostages zijn telkens opnieuw een topweek voor alle judoka’s, 
ongeacht welke gordel. We werken per niveau en onder begeleiding van een top 
trainersteam onder leiding van Rudy Everaert. Iedereen krijgt de kans om zijn of 
haar judotechniek en –tactiek bij te schaven. Hier leer je judoka’s van andere clubs 
kennen en maak je vrienden voor het leven! De supertoffe neven- en avondactivi-
teiten zorgen ervoor dat je je geen seconde verveelt. Wist je trouwens dat er elke 
judostage een gasttrainer langs komt? Zorg dat je er zeker bij bent! 
Extraatje: elke judoka krijgt een gepersonaliseerde fiche waarop we jouw vorde-
ringen als judoka bijhouden! 
Activiteiten: judo (20u), waterpret, filmavond, avonturenparcours, fuif, …
Deelnamebijdrage: zie laatste pagina 

DRIEDAAGSE JUDOSTAGES: PAASSTAGE EN HERFSTSTAGE 
(EXTERN)

WINGENE | 13 – 14 – 15 APRIL 2015 | 7 – 18 JAAR | 1523
MEULEBEKE | 2 – 3 – 4 NOVEMBER 2015 | 7 – 18 JAAR | 1524

Een aanrader voor elke competitiejudoka! Ons trainersteam, samengesteld door 
Rudy Everaert, gaat dagelijks om 9u00 (opvang vanaf 8u00) van start met een 
leuke opwarming. Daarna voorzien we kwaliteitsvolle judotrainingen waarbij we in 
twee of drie groepen werken, volgens leeftijd. Af en toe nemen we 's middags een 
welverdiende en verfrissende duik in 't zwembad vlakbij! Einde van de stagedag is 
telkens voorzien om 16u00 (opvang tot 17u00). Het beloven telkens opnieuw drie 
geweldige judodagen te worden!
Deelnamebijdrage: zie laatste pagina

|
“Bij deze zou ik de organisatie, 

lesgevers, medewerkers, … willen 
bedanken om er een fantastische 

sportweek van te maken! Robin heeft 
zich super geamuseerd, heel veel 

bijgeleerd en nieuwe vrienden leren 
kennen! Fantastisch dat er mensen zijn 

die hun passie met zoveel enthousiasme 
willen doorgeven aan de jeugd!”

Moeder van deelnemer Robin
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|
“Wist je dat Fedes sinds 10 oktober een 

samenwerkingsovereenkomst heeft met de 
Vlaamse Karate Federatie? Zo bundelt Fedes 

haar expertise en ervaring bij de organisatie van 
sportstages met het netwerk aan karateclubs die 
bij de VKF aangesloten zijn. Fedes en VKF zullen 
in nauw overleg instaan voor de organisatie van 

hoogkwalitatieve karate-stages.” 
Patrick, Algemeen Directeur van Fedes

|
“Het programma was heel goed: toffe 

lessen en de spelletjes waren echt leuk! 
Onze moni was super! Volgend jaar neem 

ik zeker terug deel want het zijn altijd leuke 
kampen!”

Deelneemster ropeskipping 2014 (anoniem)

|
“Ik kon nog niet springen en 

galopperen en dat leerde ik hier 
allemaal bij. Tijdens het dansen leerde 
ik nieuwe dansmoves. Ik wil volgende 

zomer graag terugkomen!”
Anaïs, deelneemster Pony-Dans 2014

SHOTOKAN KARATE

DRIEDAAGSE KARATESTAGE: PAASSTAGE (EXTERN)
GERAARDSBERGEN | 13 - 15 APRIL 2015 | 7 – 18 JAAR | 1525

Woon je in de buurt van Geraardsbergen? En hou je van karate? Dan mag je deze 
driedaagse stage zeker niet missen! We zorgen voor kwaliteitsvolle trainingen en 
af en toe springen we 't zwembad in voor wat waterplezier! Ons trainersteam is 
er klaar voor, jij toch ook? 
Deelnamebijdrage: zie laatste pagina

VIJFDAAGSE KARATESTAGES: ZOMERSTAGES (INTERN)
KLUISBERGEN | 6 – 10 JULI 2015 | 7 – 18 JAAR | 1516
KLUISBERGEN | 10 – 14 AUGUSTUS 2015 | 7 – 18 JAAR | 1517

Osu! Ook zot van karate? Dan moet je deze zomer bij Fedes zijn! Zowel in juli als 
in augustus kan je terecht op één van onze karatestages. Samen met ervaren 

karatetrainers zetten we elke dag ons beste beentje voor! Zo kan jij optimaal wer-
ken aan je karatetechniek. Daarnaast gaan we regelmatig zwemmen in ’t zwembad 
en aan zee en worden er geweldige neven- en avondactiviteiten georganiseerd.  
Activiteiten: Shotokan Karate (20u), zwemmen, challengeparcours 
(Kluisbos), ontspannende neven- en avondactiviteiten, filmavond, fuif, 
…
Deelnamebijdrage: zie laatste pagina









DANS

VIJFDAAGSE DANSKAMPEN: EASTER DANCE EN 
SUMMERDANCE

BREDENE | 6 – 10 APRIL 2015 | 6 – 16 JAAR | 1509
DE PANNE | 13 – 17 JULI 2015 | 6 – 16 JAAR | 1510
DE PANNE | 3 – 7 AUGUSTUS 2015 | 6 – 16 JAAR | 1511
BREDENE | 10 – 14 AUGUSTUS 2015 | 6 – 16 JAAR | 1512

Je houdt van dansen? Goed! Wij ook! We hebben een geweldig team van dansmo-
nitoren klaarstaan die jullie een fantastische dansweek willen bezorgen! Samen 
leren we nieuwe dansjes die we op de laatste dag tonen aan onze familie. Elke dag 
zijn er leuke spelletjes voorzien en wanneer het warm is kunnen we ons uitleven 

|

“Volgend jaar neem ik zeker 
opnieuw deel aan het danskamp. 
Het was allemaal super: de leuke 

dansjes, de leuke nevenactiviteiten, 
de avondspelletjes, …”

Deelnemer danskamp 2014 (anoniem) 

in de zee, op het strand en in de duinen. Wij zijn er klaar voor! Haal je dansmoves 
maar boven!
Activiteiten: dans (20u), ravotten aan zee, filmavond, fuif, één tegen allen, …
Deelnamebijdrage: zie laatste pagina

ROPESKIPPING

ROPESKIPPING: ZOMERKAMP
DE PANNE | 13 – 17 JULI 2015 | 7 – 16 JAAR | 1514

"Je houdt van skippen en fun? Ons geweldig en gediplomeerd moni-team ver-
betert je skills en leert je nieuwe dingen aan! ‘Double Dutch’ en ‘Chinese Wheel’ 
zullen zeker aan bod komen! Daarnaast hebben de monitoren tal van leuke ac-
tiviteiten in petto! Je zal je geen seconde vervelen! Zorg dat je er zeker bij bent! 
Activiteiten: ropeskipping (20u), ravotten aan zee, filmavond, fuif, één tegen allen, …
Deelnamebijdrage: zie laatste pagina

HIPROPE: PAASKAMP EN ZOMERKAMP
BREDENE | 6 – 10 APRIL 2015 | 7 – 16 JAAR | 1513
DE PANNE | 17 – 21 AUGUSTUS 2015 | 7 – 16 JAAR | 1515

 
Tijdens deze kampen combineren we ropeskipping met dans. Een geweldige 

combinatie voor wie van beide houdt! Het maakt niet uit welk niveau je hebt, onze 
moni’s zorgen voor een aangepaste training op elk niveau. Skippen op vette beats, 
cooler dan dit kan het deze zomer niet worden! Tot dan!

Activiteiten: hiprope (20u (10u dans + 10u ropeskipping)), waterpret, filmavond, 
strand- en duinspelen, fuif, …
Deelnamebijdrage: zie laatste pagina

PONY / DANS

VIJFDAAGSE PONY-DANS KAMPEN: PAASKAMP EN 
KERSTKAMP

WOUMEN | 6 – 10 APRIL 2015 | 6 – 14 JAAR | 1519
WOUMEN | 26 – 30 DECEMBER 2015 | 6 – 14 JAAR | 1520

Je rijdt graag pony of paard en houdt van dansen? Goed nieuws! Bij ons hoef 
je niet te kiezen! Tijdens deze kampen gaan we elke dag pony-/paardrijden en 
dansen op hippe muziek! De leuke spelletjes tussendoor maken het allemaal nog 
leuker. Kortom: een week vol plezier, toffe moni’s, lieve paarden, goede muziek, 
lekker eten, … Hopelijk ben jij er ook bij! 

Activiteiten: Pony-/paardrijden (10u), dansen (10u), spelletjes spelen, waterpret, 
filmavond, fuif, demonstratie voor ouders, …
Deelnamebijdrage: zie laatste pagina
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“Dans… Dat is kunst én sport”

WELK DANSINITIATIEF IS JOU OP HET LIJF GESCHREVEN? 

Bekijk in deze tabel wat het best past!

SUMMERDANCE
Fun, zon en strand 

verzekerd!

JONGEREN-
DANSSTAGE

Een dansweek op 
topniveau!

INTERNATIONALE 
DANSSTAGE

MIX & MATCH je eigen 
dansweek bij elkaar!

6-12 jaar 10-18 jaar +16 jaar

INTERN INTERN of EXTERN EXTERN

4u dans/dag 5 à 6u dans/dag Volledige week OF 
meerdere workshops

Indeling volgens dans-
technisch niveau

Hippe docenten 
24/24u

Topdocenten
in hun stijl

Internationale
topdocenten

Mix van allerlei stijlen
Jazz, modern, klassiek, 

urban, musical, latin, 
tap…

Jazz, modern, klassiek, 
urban…

Slotmoment op vrijdag Toonmoment op 
vrijdag

Beginners Intermediate Intermediate Advanced Beginners Intermediate 
Advanced

OVERZICHT DANSAANBOD VOORJAAR + ZOMER 2015

DATUM EVENEMENT LOCATIE LEEFTIJD CODE

28/12/14
> 30/12/14

Jongerendansstage 
KERST

INTERN
EXTERN

BRUGGE
Bloso sport-

centrum
10-18j 14B21

8/02/15 Urban Dance Day 5 10u > 17u BRUGGE +9j 15B04

21/02/14
> 22/02/14

Internationale 
workshop EXTERN EEKLO +16j 15B07

8/03/15 Jazz Dance Day 10u > 17u
BRUGGE

Bloso
sportcentrum

+9j 15B05

15/03/15 Workshop kinderdans 9u30 > 16u
BRUGGE

Bloso sport-
centrum

+18j 15B16

25/03/15 Dansclinic 10u > 17u45 BRUGGE
Entrepot +18j 15B01

6/04/15
> 10/04/15

Jongerendansstage
PASEN

INTERN
EXTERN

BRUGGE
Bloso

sportcentrum
10-18j 15B06

6/04/15
> 10/04/15 Easter Dance INTERN BREDENE

De Horizon 6-16j 1509

6/05/15 Danshappening 
secundair

BRUGGE
Bloso

sportcentrum
12-18j 15B02

16/05/15
> 17/05/15

FEDES DANST!
Jaarlijkse dansvoor-

stelling
JABBEKE

Vrijetijdscentrum

20/05/15 Danshappening lager
BRUGGE

Bloso
sportcentrum

6-12j 15B03

26/06/15
> 28/06/15

Internationale 
workshop EXTERN

LEUVEN
Danscenter
Aike Raes

+16j 15B09

Juni 15 Start Your Summer 
workshops BRUGGE +9j 15B10

01/07/15
> 05/07/15

Internationale dans-
stage EXTERN BRUGGE

VHSI +16j 15B12

06/07/15
> 10/07/15 Jongerendansstage INTERN

EXTERN

BRUGGE
Jeugdherberg 

‘Europa’ & Bloso 
sportcentrum

10 – 
18j

15B13

13/07/15
> 17/07/15 Summerdance INTERN DE PANNE

De Flipper 6 – 16j 1510

03/08/15
> 07/08/15 Summerdance INTERN DE PANNE

De Flipper 6 – 16j 1511

10/08/15
> 14/08/15 Jongerendansstage INTERN

EXTERN

BRUGGE
Jeugdherberg 

‘Europa’ & Bloso 
sportcentrum

10 – 
18j 15B14

17/08/15
> 21/08/15 Summerdance INTERN BREDENE

De Horizon 6 – 16j 1512

17/08/15
> 21/08/15

Internationale dans-
stage EXTERN BRUGGE

VHSI +16j 15B15

Ook professionele workshops: Make Your Movie, Make-up, Podiumbelichting, …
Voorjaar 2015: Workshop ‘Hoe maak ik een Flashmob?

Hou onze website www.fedes.be,  Facebookpagina ‘Fedes vzw’
en ‘Fedes vzw Dans’ in de gaten en blijf up-to-date!!!

Fedes bestaat 
al meer dan 
50 jaar en 

organiseert sport- 
en danskampen, 
maar ook heel 
wat bijscholin-
gen, workshops, 
stages voor al 
wie dans in zijn of 
haar hart draagt. 
Jong en oud kan 
kiezen uit een 
ruim aanbod waar dans steeds centraal 
staat. Geselecteerde docenten bieden 
kwaliteit, vorming en plezier voor iedere 
danser. 
Tijdens de Internationale dansstages en 
workshops krijg je les van internationale 
topdocenten. Tijdens een Urban Dance 
Day of een Jazz Dance Day (NIEUW!!!) 
komt iedere danser vanaf 9 jaar aan zijn 
of haar trekken met een dag vol work-
shops in zijn/haar favoriete stijl. Tijdens 
een DANSclinic kunnen leerkrachten 
zich verder bijscholen en hun lessen ach-
teraf invullen met een kant-en-klare cho-
reo dans met bijhorende muziek. Tijdens 
onze Jongerendansstages krijgen half-
gevorderde en gevorderde dansers les 
van topdocenten in verschillende stijlen.

Summerdance is 
dan weer fun, zon 
en strand verze-
kerd! De profes-
sionele workshops 
hebben betrekking 
op alles wat naast 
dans erbij komt 
kijken, maar jouw 
optreden en lessen 
naar een hoger ni-
veau kunnen tillen.
Dansplatoo – 

Dansacademie 100% Fedes heeft als 
doel de danstechnische vaardigheden 
van elk kind, elke jongere en elke volwas-
sene verder te ontwikkelen, en dit in een 
sociaal correcte en pedagogisch verant-
woorde omgeving. Binnen Dansplatoo 
staat de danser centraal, met aandacht 
voor vorming en plezier. 
Dansplatoo vzw biedt enkel danstech-
nische vorming aan onder de vorm van 
wekelijkse cursussen en dat op meer 
dan 20 locaties. Om een optimale ont-
wikkeling en opbouw te garanderen is 
instappen enkel mogelijk aan het begin 
van het cursusjaar, nl. in september. 
Voor Prédansers en Volwassenen wordt 
een extra instapmogelijkheid voorzien 
onmiddellijk na het kerstverlof.
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URBAN DANCE DAY &
JAZZ DANCE DAY (+9J)

Een dag vol workshops in jouw favoriete 
dansstijl. Kom en geniet van vele deelfa-
cetten van urban en/of jazz ingedeeld in 2 
leeftijdscategorieën (9 tot 14j en +15j) De 
oudsten kunnen tevens nog eens kiezen 
welk niveau ze willen volgen. 

Deelnamebijdrage: €48 voor een volledige 
dag vol workshops bij inschrijving op voor-
hand (tot 7 dagen ervoor)

INTERNATIONALE WORKSHOPS 
EN STAGES (+16J)

Van een ééndaagse workshop tot een 5-da-
gen durende stage met internationale top-
docenten o.a. Jac Delsing (jazz), Christiane 
Sturnick (klassiek en floor barre), Ray Tadio 
(horton), Jason Winters (modern), Bertha 
& Clara Pons (urban), Theresa Pixer (jazz), 
Piotr Nardelli (klassiek), Selatin Kara (jazz), 
Dheeraj Asarfi (jazz), Sven Niemeyer (jazz), 
Erick Bacon (jazz), Yuki Chiba (jazz), Ken 
Molineux (jazz), Jennifer Regidor (contem-
porary), Ruth Bollen (jazz), …

Deelnamebijdrage: zie voordelige tarief-
structuur op pagina IV

JONGERENDANSSTAGE (10 – 18J)

“Dansen is mijn passie;
ik wil meer…”

Een intensieve en leerrijke stage volledig 
in het teken van dans: kennismaken met 
nieuwe danstechnieken en –bewegingen; 
expressie en muzikaliteit perfectioneren; 
danstechnieken bijschaven en heel veel 
plezier op en naast de dansvloer. De kamp-
begeleiding zorgt voor aanvullende avond-
activiteiten met op donderdagavond een 
dansavond in  'fuifsfeer'.
Elke stage bevat een evenwichtige mix van 
dansstijlen o.a. jazz, modern, klassiek, ur-
ban, latin, tap, musical, flamenco, …
Op maandag wordt tijdens de eerste les de 
groepsindeling gemaakt volgens danstech-
nisch niveau. Zo kan iedere danser op zijn 
eigen niveau evolueren en zichzelf blijven 
prikkelen. Op vrijdag is een toonmoment 
voorzien.
De ervaren dansdocenten helpen elke dan-
ser om de danstechnische vaardigheden op 
te krikken naarmate de week vordert. Deze 
dansstages zijn dus ideaal voor elk jonge 
danser die wil bijleren! 
Samen met je beste dansvrienden dezelfde 
kamer delen? Dat kan, je hoeft dit enkel aan 
te geven via de inlichtingenfiche die je ont-
vangt bij de bevestiging van je inschrijving. 

Het aantal deelnemers per stage is beperkt. 
Schrijf je dus in voor het te laat is! 

Deelnamebijdrage:
• €200 (EXTERN)
• €310 (INTERN inclusief overnachting,
 3 maaltijden/dag & 4-uurtje)
• €320 vanaf juli 2015 (INTERN inclusief

overnachting, 3 maaltijden/dag & 4-uurtje) 

DANSSTAGE I.S.M. DANS-
SCHOOL/DANSCLUB (IN OVERLEG)

Dansstage voor jongeren en/of volwassenen:
• voor (jonge) dansers met of zonder 

ervaring, van A tot Z georganiseerd door 
Fedes, in samenwerking met 1 of meer-
dere dansscholen/-clubs uit eenzelfde 
regio. Keuze van docenten, leeftijdsca-
tegorie, programma, gebeuren volledig 
in samenspraak met de partnerende 
dansscholen/-clubs.

• Fedes selecteert min 75% van de docen-
ten op basis van hun pedagogische 
bekwaamheid en ervaring in functie 
van de overeengekomen doelgroep. De 
partnerende dansscholen kunnen 1 van 
hun eigen docenten/choreografen af-
vaardigen.

• de partnerende dansscholen/-clubs ad-
viseren hun eigen dansers. Dansers van 
de niet-partnerende dansscholen zijn 
eveneens welkom.

Kwaliteit, service, het aanreiken van een 
open en leerrijke dansomgeving en heel 
veel dansplezier voor de deelnemers zijn de 
rode draad doorheen dergelijke stages. 

Wil jij ook zo’n dansstage in jouw dans-
school? Overtuig jouw dansjuf om contact 
op te nemen met Fedes via info@fedes.be 
en te vragen naar de details en de voorwaar-
den voor een “Dansstage in samenwerking 
met een dansschool”!

SUMMERDANCE (6 – 16J)

Je houdt van dansen? Goed! Wij ook! We 
hebben een geweldig team van dansmoni-
toren klaarstaan die jullie een fantastische 
dansweek willen bezorgen! Samen leren we 
nieuwe dansjes die we op de laatste dag to-
nen aan onze familie. Elke dag zijn er leuke 
spelletjes voorzien en wanneer het warm 
is kunnen we ons uitleven in de zee, op het 
strand en in de duinen. Wij zijn er klaar voor! 
Haal je dansmoves maar boven!
Activiteiten: dans (20u), ravotten aan zee, 
filmavond, fuif, één tegen allen, …

Deelnamebijdrage:
•	 -12j: €260
• +12j: €280

DANSCLINIC (+18J)

Bijscholing voor leerkrachten in het kleuter, 
lager en secundair onderwijs. De focus ligt 
op het onderrichten van dans in het onder-
wijs, over ‘vormen’ van leerlingen. Er komen 
verschillende thema’s aan bod, zoals dansen 
met attributen, maken van een eenvou-
dige choreografie, schoolfeest, streetdance, 
flashmob, improvisatie en expressie, break-
dance, …

Deelnamebijdrage: €16 per sessie (incl. syl-
labus, muziek en uitgewerkte choreografie = 
een ‘kant-en-klare’ les)

DANSHAPPENING

“Het ideale moment 
om met mijn school 
te schitteren op de 

dansvloer”

Dansmoment voor schoolgroepen waar 
beide in de kijker lopen op sportief en dy-
namisch vlak. Dit hoeft geen éénmalige 
voorbereiding te zijn: er is meteen al een 
optreden voor het eigen schoolfeest of tij-
dens de opendeurdag van de school. Deze 
sociale en sportieve activiteit versterkt het 
groepsgevoel. Deelnemers en sympathisan-
ten beleven een supertoffe namiddag met 
veel emotie en betrokkenheid!

Deelnamebijdrage: GRATIS

WORKSHOP KINDERDANS (+18J)

Aan de hand van doe-opdrachten ontvang je 
heel veel praktisch bruikbaar dansmateriaal 
waarmee je als dansdocent onmiddellijk aan 
de slag kunt in jouw lessen. Na deze work-
shop weet je hoe je een dansprogramma 
voor kinderen samenstelt waar ruimte is 
voor structuur & exploratie. Je leert lessen 
samen te stellen, al dan niet met een thema 
dat aansluit bij de leef- en belevingswereld 
van kinderen, waarin het speelse element en 
de eigen improvisatie van de kinderen een 
centrale plaats hebben.

Deelnamebijdrage (enkel voorinschrijving):
•	 €40 voor een volledige dag (6u)
• €23 per dag voor leden/docenten van
 een aangesloten club.
• GRATIS voor Dansplatoo docenten

PROFESSIONELE
WORKSHOPS (+18J)

“Mijn choreografie is af. 
Wat biedt dat tikkeltje 

meer … ?”

Aanvullende workshops om je optredens, 
lessen, stages aantrekkelijker te maken. 
Van Make-up tot podiumbelichting en mu-
ziek mixen. Je kan een mooie choreografie 
gemaakt hebben op erg toepasselijk muziek, 
maar toch alles ‘verknallen’ door de ver-
keerde lichtkeuze. Of je brengt de verkeerde 
emoties over, terwijl je met make-up zoveel 
kan. Wil je van je lessen, optredens een 
mooie compilatie maken en deze onmiddel-
lijk gebruiken als trailer voor de volgende 
editie?

WORKSHOP ‘HOE MAAK IK EEN 
FLASHMOB’ (+18J)

Een workshop waar iedere trainer, bestuur-
der, vrijwilliger, sympathisant, … van de 
sportclub, toneelvereniging, (muziek)school, 
fanclub, … welkom is!
Flashmobs worden meestal geassocieerd 
met dans, maar je kan hier veel ruimer in 
gaan.

We spreken van een flashmob wanneer 
een (grote) groep mensen op een openbare 
plaats samenkomt en een bepaalde hande-
ling doet die ongebruikelijk is en daarna 
weer uiteenvalt.

Vaak worden flashmobs gedaan om iets on-
der de aandacht van de mensen te brengen. 
Dit kan protest zijn, maar ook commerci-
ele doeleinden, zoals een nieuwe vereniging, 
opendeurdag, …
Schrijf je in voor deze workshop en ontdek 
wat jij met je vereniging, club, school kunt 
doen met een flashmob.

!!!
NIEUW

!!!

FEDES DANST! 2015 
Zaterdag 16 en Zondag 17 mei 
2015 in de Cultuurzaal van het 

Vrijetijdscentrum Jabbeke.
Voor de vele dansers van Fedes 
Dansplatoo is dit hét hoogtepunt 

van het dansjaar!
Deze voorstelling verwelkomt 

graag alle ouders, familie, sympa-
thisanten van alle deelnemende 

dansers. Ook dansliefhebbers zijn 
van harte welkom. Meer info via 

info@fedes.be
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PRéDANS – DE IDEALE BEWE-
GINGSVORM VOOR ELKE KLEU-
TER!

Wat? 
• Eerste contact tussen kind en dans
• Leren luisteren naar en bewegen op mu-
ziek
• Op een speelse, fantasierijke en crea-
tieve manier
• Aandacht voor het herkennen van ritmes, 
het ontdekken van het lichaam en het ex-
pressief zijn

Voor wie?
Kinderen geboren in 2009 - 2010 - 2011

Door wie?
Ervaren, gediplomeerde en enthousiaste 
dansdocenten

Waar & wanneer?
17-18 lesweken – met GRATIS proefles
Start: 1ste week na kerstvakantie
(1) Start 2de week na de kerstvakantie

Dansplatoo BRUGGE
Oranje zaal, Bloso,
Nijverheidsstraat 112, Assebroek
Zaterdag: 9u00 - 10u00
Docente: Axana Cleenwerck
Code: BR01

Dansplatoo BREDENE
Polyvalente zaal, Ter Polder, 
Spuikomlaan 21, Bredene 
Zaterdag: 13u30 - 14u30
Docente: Eveline Cloet
Code: BD01

Dansplatoo DRONGEN
Sportzaal VBS Don Bosco, 
Baarledorpstraat 4, Drongen
Woensdag: 13u30 - 14u30
Docente: Yentl Vandeurzen
Code: DR01

Dansplatoo EERNEGEM (1)
Gemeentelijke sporthal,
Bruggestraat 104, Eernegem
Dinsdag: 16u30 - 17u30 (1)
Docente: Yentl Vandeurzen 
Code: EE01

Dansplatoo JABBEKE
Danszaal Vrijetijdscentrum,
Vlamingveld 40, Jabbeke 
Zaterdag: 9u00 - 10u00
Docente: Ann - Sofie Wegsteen
Code: JA01

Dansplatoo KOEKELARE
Sportzaal De Negensprong,

Kerkstraat 2a, Koekelare
Maandag 16u30 - 17u30
Docente: Angelina Hollevoet
Code KL01

Dansplatoo KOOLKERKE
Sportzaal De Arend,
Arendstraat 16, Koolkerke
Zaterdag: 9u00 - 10u00
Docente: Lynn Goddemaer
Code: KK01

Dansplatoo TORHOUT
Danszaal VIVES-RENO,
Sint-Jozefstraat 1, Torhout 
Zaterdag: 9u30 - 10u30
Docente: Emmily Callewaert
Code: TR01

Dansplatoo WINGENE
Gemeentelijke sporthal,
Beernemstraat 23, Wingene
Woensdag: 15u30 - 16u30
Docente: Yentl Vandeurzen
Code: WI01

Dansplatoo ZEDELGEM
Danszaal Groene Meersen,
Stadionlaan 48, Zedelgem
Maandag 17u00 - 18u00 
Docente: Karolien Bassens
Code ZE01

Dansplatoo ZELE
Sporthal De Zeven, Koevliet 1, Zele
Dinsdag: 16u30 - 17u30
Docente: Isabelle Van Deuren
Code: ZL01

Dansplatoo ZUIENKERKE
Sporthal, Nieuwe Steenweg 37a, 
Zuienkerke 
Donderdag: 16u00 - 17u00
Docente: Yentl Vandeurzen
Code: ZU01

VOLWASSENEN – DANSEN OP 
JOUW MAAT! 

Wat? 

MODERN JAZZ VOLWASSENEN
Warm-up, combinaties, cool-down. Ideaal 
om eens per week te dansen en alle zorgen 
te vergeten! 

DANS+
Dansant bewegen, met speciale aandacht 
voor lenigheid en soepelheid. Laagdrempelig 
en de perfecte dansles om niet alleen dans-
technisch correct te leren dansen, maar 
bovendien om de stramheid voor te blijven!

JAZZ DANS
Verrassende choreo’s, voorafgegaan 
door een professionele warm-up en afge-
sloten door een aangepaste cool-down. 
Danstechnische vorming volgens niveau!

Voor wie?
+16 jaar

Door wie?
Ervaren, gediplomeerde en enthousiaste 
dansdocenten

Waar & wanneer?
17-18 lesweken – met GRATIS proefles
Start: 1ste week na kerstvakantie

Dansplatoo BRUGGE
Bloso, Nijverheidsstraat 112, Assebroek

• DANS+
Dinsdag: 10u00 - 11u00
Docente: Eliane De Gendt
Code: BR23

• JAZZ NIVEAU B/C
Dinsdag: 19u30 - 21u00
Docente: Eliane De Gendt
Code: BR09

Dansplatoo BRUGGE
VHSI, Spoorwegstraat 14, Sint-Michiels

• JAZZ NIVEAU A
Woensdag: 18u30 - 19u30
Docent: Jac Delsing
Code: BR06 

• JAZZ NIVEAU B
Woensdag: 19u30 - 21u00
Docent: Jac Delsing
Code: BR07

• JAZZ NIVEAU C
Woensdag: 21u00 - 22u30
Docent: Jac Delsing
Code: BR08 

• MODERN JAZZ VOLWASSENEN
Donderdag: 20u30 - 21u30
Docente: Sandra Hilaerts
Code: BR10

Dansplatoo EEKLO
Danszaal bovenverdiep Sportcomplex, 
Burg. Lionel Pussemierstraat, Eeklo 

• JAZZ OPEN LEVEL 
Donderdag: 19u30 - 20u30
Docent: Jac Delsing
Code: EK01

• JAZZ NIVEAU C 
Donderdag: 20u30 - 22u00
Docent: Jac Delsing
Code: EK02

Dansplatoo HASSELT
Ritmiekzaal Topsportschool KA2,
Koning Boudewijnlaan 12, Hasselt

• JAZZ NIVEAU B 
Zaterdag: 10u00 - 11u30
Docent: Jac Delsing
Code: HA01

• JAZZ NIVEAU C 
Zaterdag: 11u30 - 13u00
Docent: Jac Delsing
Code: HA02

Dansplatoo KNOKKE
i.s.m. Koninklijke Balletgroep Le Cygne – 
Scharpoord, Meerlaan 32, Knokke

• DANS+
Donderdag 10u00 - 11u00
Docente: Eliane De Gendt
Code KN01

Dansplatoo ZEDELGEM
Sporthal Groene Meersen, Stadionlaan 
48, Zedelgem

• MODERN JAZZ VOLWASSENEN
Vrijdag: 19u30 - 20u30
Docente: Isabelle Van Deuren
Code: ZE05

Dansplatoo ZELE
Sporthal De Zeven, Koevliet 1, Zele

• MODERN JAZZ VOLWASSENEN
Dinsdag: 20u00 - 21u00
Docente: Isabelle Van Deuren
Code: ZL04

“Een eigen Dansplatoo = 100% focus op dans en doceren… Fedes doet de rest!”

Info, aanmelden of inschrijven?
www.fedes.be – info@fedes.be 
050 35 13 05
Aanmelden voor de proefles kan tot de 
dag van de dansles. Definitief inschrijven 
kan ten laatste de zondag vóór de 2de 
dansles. Je bent pas definitief ingeschre-
ven indien Dansplatoo vzw over jouw ge-
gevens beschikt en de deelnamebijdrage 
vereffend is.

Deelnamebijdrage? 
• Prédans: €95 + €7.5 verzekeringsgeld
• 1u: €105 + €7.5 verzekeringsgeld
• 1u30 (Jazz B, Jazz B/C, Jazz C):
 €145 + €7.5 verzekeringsgeld 

- Dans-shirt inbegrepen in de deel-
 namebijdrage.
- (2) I.s.m. en met ondersteuning van
 gemeentebestuur Ichtegem.
- Vele mutualiteiten betalen een
 deel van het inschrijvingsgeld terug.
 Informeer je!
- Je kan eveneens gebruik maken van
 één van volgende bonnen/passen:

° Tickets Compliments Sport &
 Culture van Eden Red
° Supreme Awards van Eden Red
° Sport & Culture Pass van Sodexo
° Sport AXI-bonnen van Stad
 Brugge

• Vereffening van de deelnamebijdrage:
te storten op rekening BE20 0688 
9698 1356 van Dansplatoo vzw, Lieven 
Bauwensstraat 20, 8200 Brugge – met 
vermelding van de naam van de danser 
en de code van de danscursus.

Dansplatoo groeit – zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Kwaliteit 
dankzij de samenwerking met gediplomeerde en danstechnisch 
sterke dansdocenten, en bijgevolg ook dansers. Kwantiteit dankzij 
de steeds groter wordende groep dansers en het steeds toene-
mende aantal Dansplatoos!
Droom jij ook van een eigen Dansacademie? Wil jij jouw passie voor 
dans ook doorgeven aan jong en oud? Dat kan! Dansplatoo biedt 
gepassioneerde, danstechnisch geschoolde en pedagogisch op-
geleide docenten de mogelijkheid om hun EIGEN DANSACADEMIE 
te starten! Jij kan als dansdocent 100% jouw passie beleven en 
delen! Fedes doet de rest en ondersteunt jou in alle aspecten  die 

niet gerelateerd zijn aan dans en de werking van een dansschool 
complex kunnen maken, zoals:
• de opstart,
• de promotie,
• het programma,
• het vinden van geschikte accommodatie,
• het bekomen van subsidies,
• informatie mbt juridische ondersteuning,
• de verzekering, …
Er is een ‘inwerkseizoen’ mogelijk – en daarna word je het gezicht 
van je eigen Dansplatoo!
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“Een opportuniteit voor elke 
dansdocent met een passie 
voor dans(ers)…”

Ben je danstechnisch geschoold? Heb je een pas-
sie voor dans? Zit je vol pit en dynamiek? Wil je je danscapaciteiten doorge-
ven aan andere dansers? Dan ben je als dansdocent aan het juiste adres bij 
Fedes en Dansplatoo! Je kan als dansdocent bij Dansplatoo wekelijks dans-
les geven aan kinderen, jongeren en/of volwassenen. Dit omvat 30 lesweken, 
niet tijdens schoolvakanties – start tijdens de 3de week van september. Maar 
je kan als dansdocent ook optreden tijdens eenmalige en terugkerende work-
shops, danskriebels op scholen, stages, kampen, evenementen, etc. 

Dansplatoo selecteert docenten
• die danstechnisch geschoold zijn,
• met een passie voor dans en een hart voor dansers,
• vol enthousiasme en dynamiek,
• waarop dansers kunnen bouwen en Dansplatoo kan vertrouwen,
• die op een sociaal correcte en pedagogisch verantwoorde manier met 
dansers kunnen omgaan, en die het beste uit zichzelf en hun dansers willen 
halen… elke dansles opnieuw!
Er zijn mogelijkheden voor dansdocenten op verschillende locaties 
in Vlaanderen. Verschillende dansstijlen komen aan bod, waaronder 
Kleuterdans, Jazz, Hip Hop en Klassiek Ballet.

Wil je Fedes en Dansplatoo op de hoogte stellen van jouw kwaliteiten 
als dansdocent en binnenkort misschien ook deel uitmaken van het 
DOCENTEN TEAM? Aarzel niet en stuur je cv door naar info@fedes.be.

“Ik wil mijn danspassie op 
een pedagogisch verantwoor-
de manier kunnen doorgeven 
en mezelf nog meer verdiepen 
in dans.”

Het Postgraduaat Instructor Dans: dé opleiding voor kandidaat
dansdocenten!
Cyclus van 2 jaar waarin je de basistechnieken leert om dansers te vormen.
Een goed uitgebalanceerde mix van praktijkvakken (didactiek, methodiek & 
techniek) en theoretische achtergrond specifiek toegepast op de danser en 
de dansbewegingen (voedingsleer, anatomie, kinesiologie en dansgeschiede-
nis). Makkelijk te combineren met een voltijdse job of studie want 2 lesmo-
menten per week (1 op zaterdagvoormiddag en 1 op een vaste avond in de 
week).
Interesse? Laat het ons weten via info@fedes.be 

“Dans interesseert mij, ik doe 
het graag, maar om zelf les te 
geven…”

Vrijwilligers / hosts:
Een dansstage kan maar slagen als alles in goede banen wordt geleid voor, 
tijdens en na het event. Hiervoor geldt het motto: vele handen maken het 
werk licht!
Een host is het gezicht van Fedes en verwelkomt de deelnemers en de do-
centen met een enthousiaste en warme glimlach. Daginschrijvingen noteren, 
deelnamebijdrage ontvangen, ontvangstbewijs afgeven, ervoor zorgen dat de 
deelnemers/docenten kunnen voorzien worden van een broodje en/of drank-
je, evaluatieformulieren opvragen, controle over de goede gang van zaken en 
algemene logistieke ondersteuning. Een takenpakket dat je toelaat in contact 
te komen met dansers en dansdocenten.
Wil jij ook als host ingeschakeld worden tijdens de Fedes events? 
Laat het ons weten via info@fedes.be 

Kampbegeleiders:
Een jongerendansstage met een super leuke “moni” is voor de deelnemende 
dansers een week om nooit meer te vergeten. Jaar na jaar komen vele dan-
sers terug om, precies die ene week, hun dansvriendin van vorig jaar opnieuw 
te ontmoeten en leuke momenten op en naast de dansvloer te beleven. Een 
dansmoni is iemand die de hele week 24/24 paraat staat voor het wel en 
wee van alle dansers en dansdocenten en met enthousiasme en dynamisme 
mega coole avondactiviteiten aanbiedt, aangepast aan de leefwereld en de 
leeftijd van de deelnemende dansers.
Ben jij enthousiast & dynamisch, heb je een gezond gevoel voor verantwoor-
delijkheid en ben je creatief? Dan is kampbegeleider de ideale vakantie-
invulling voor jou. Stuur je CV kandidatuur naar info@fedes.be

JONGERENDANSSTAGES EN
SUMMERDANCE'

KORTINGEN
• Clubkorting: wanneer eenzelfde club 5 deel-

nemers inschrijft ontvangt elk lid van die club 
een korting van € 10. 

• Fedes clubkorting: wanneer jouw club verze-
kerd is via Fedes ontvangt elk lid van die club 
een korting van € 10.

• Volumekorting: wanneer je voor de tweede 
keer deelneemt in 2015 ontvang je een korting 
van € 10. 

• Alle leden van SOFOCO-, SODIBRUG-, SODIPA-, 
en SODICO-leden ontvangen 5 % korting.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar!

VOORDELEN
Sportkampen zijn bij jongeren tot 12 jaar voor 
€11,20/dag fiscaal aftrekbaar.
Ziekenfondsen komen tot € 30 tussen. Informeer 
je bij je ziekenfonds!

ALTERNATIEVE BETALINGSMOGELIJKHEDEN
Spaarplan: Wij bieden je de mogelijkheid om de 
betaling te spreiden in minimale schijven van 
€ 50. Zo ben je verlost van storting van grote 
bedragen en ben je zeker van een plaats in het 
kamp. Je kunt sportkampen betalen met sport- 
en cultuurcheques. 

KAMPFORMULES
Intern: volledig verblijf (overnachting) met drie 
maaltijden per dag en een vieruurtje.
Extern: eigen lunchpakket meebrengen.

VERZEKERING
Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichame-
lijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid 
tijdens alle kampactiviteiten.
Medische zorgen en/of aantoonbare opzette-
lijke beschadigingen die geen verband houden 
met het kampgebeuren zijn ten laste van de 
deelnemers.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Annulering door deelnemers
• Tot 2 maanden voor het kamp: €10 adminis-
 tratiekosten
• Tussen 2 maand en 1 maand voor het kamp: 
 €20 administratiekosten
• Tussen 1 maand en 2 weken voor het kamp: 
 20% van de deelnameprijs
• Vanaf 2 weken voor het kamp: 50% van de 
 deelnameprijs 
• Vanaf eerste kampdag: Geen terugbetaling 
Terugbetaling gebeurt via een waardebon (1 
jaar geldig, op naam van het gezin)

Annulering door Fedes
Fedes beslist, adhv de genoteerde inschrijvin-
gen (tot 7 dagen vooraf), of de stage al dan niet 
kan doorgaan en behoudt zich het recht voor om 
een workshop/dansstage te annuleren indien 
het minimum aantal deelnemers niet bereikt is. 
In dat geval geniet je volledige restitutie van je 
deelnamebijdrage.

DEELNAMETARIEVEN WORKSHOPS 
& INTERNATIONALE DANSSTAGES 

(+16J)

FEDES BIEDT:
• internationale docenten van hoog niveau
• steeds sessies van anderhalf uur
• hoe meer sessies je volgt, hoe groter je
 voordeel
• vooraf inschrijven (tot 7 dagen voor de
 start) wordt extra beloond

De tabel hieronder toont jou de deelnamebij-
drage die past bij jouw keuze!

VOORBEELD tarief voor een volledige dansstage 
VOORAF: 5 dagen, 5 lessen per dag, 25 sessies: 
€243 = slechts €9,7/sessie
TER PLAATSE: 5 dagen, 5 lessen per dag, 25 
sessies: €304 = €12.2/sessie

Vooraf inschrijven = genieten van zeer interes-
sante tarieven

 SESSIE
(1,5 U) VOORAF TER PLAATSE

1 13 16
2 25 32
3 38 47
4 50 62
5 61 77
6 73 91
7 84 105
8 95 119
9 106 132

10 116 146
11 127 158
12 137 171
13 146 183
14 156 195
15 165 206
16 174 218
17 183 228
18 191 239
19 199 249
20 207 259
21 215 269
22 222 278
23 230 287
24 237 296
25 243 304

SPECIFIEKE ANNULATIE-VOORWAARDEN 
WORKSHOPS & INTERNATIONALE 
DANSSTAGES
• Annulatie tot en met 1 dag vóór aanvang 
stage/workshop: waardebon ter waarde van de 
overgemaakte deelnamebijdrage en na aftrek 
van €30 administratiekost en enkel mits voor-
legging van een medisch attest
• Annulatie de dag zelf/no-show: geen restitu-
tie, tenzij voorlegging van medisch attest (voor-
waarden zie annulatie tem 1 dag vóór aanvang)
• Annulatie van de workshop/dansstage op ini-
tiatief van Fedes vzw: volledige restitutie van de 
deelnamebijdrage

INSCHRIJVEN

  info@fedes.be        050/35 13 05        050/36 18 60

Inschrijven doe je door te mailen/bellen/faxen met vermelding van je naam, voornaam, geboortedatum, 
adres, GSM nummer, naam van de dansschool & code van de workshop/dansstage. Je deelname is pas 
definitief na ontvangst van de deelnamebijdrage op de rekening van Fedes vzw.
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LOCATIES
1   Sport- en recreatiedomein Kluisbos

Poletsestraat 59, 9690 Kluisbergen
Tel: 055/23.05.85
Fax: 055/38.77.83
Email: info@kluisbos.be
Website: www.kluisbos.be
Het sport- en recreatiedomein Kluisbos is gele-

gen in de Vlaamse Ardennen. Verscholen tussen de bossen ligt de 
kampplaats ‘Villa Vogelsanck’, op slechts 100 meter van het sport-
centrum. Na het sporten doet een verfrissende duik in één van de 
drie verwarmde openluchtzwembaden (mét glijbanen) wonderen. 
Ben je niet zo’n waterrat? Geen probleem! Dan kan je tijdens de vrije 
momenten gebruik maken van de beachvolleyterreinen, het challenge-
parcours en de reuzenzandbank met het elfjespaleis, piratenschip en 
de gigantische glijburcht!

2  De Flipper
Sint-Elisabethlaan 16, 8660 De Panne
Tel: 058/41.44.40
Fax: 058/41.311
Email: info@flipper.be
Website: www.flipper.be
Aan onze Belgische kust ligt het vakantiever-

blijf ‘De Flipper’. We gaan sporten in de gemeentelijke sportzalen en 
gaan ons uitleven op het strand en in zee. Bij het verblijf zijn er heel 
wat ontspanningsmogelijkheden: er is een imposant en modern speel-
plein, een omnisportterein en het zwembad, de Oosthoekduinen en het 
Calmeynbos liggen nabij.

3  Horizon
Kapellestraat 88, 8450 Bredene
Tel: 059/32.36.28
Fax: 059/32.16.62
Email: info@zeeklassen.be
Website: www.zeeklassen.be
Horizon is een vakantieverblijf aan onze mooie kust: het 

domein beschikt over 4ha speelruimte! Met andere woorden genoeg plaats voor 
nevenactiviteiten! Het domein bestaat uit verschillende villa’s met slaapgelegen-
heid en leefruimte. De duinen en het strand liggen letterlijk aan onze voeten (op 
150meter)! 

4  BLOSO-centrum “Landhuis De Rhille”
Zuidbroekstraat 12, 8600 Woumen (Diksmuide) 
Tel: 051/50.15.17
Fax: 051/50.17.39
Email: woumen@bloso.be
Website: www.bloso.be/Centra/Woumen/Pages/home.aspx
De BLOSO-manege “Landhuis De Rhille” is één van de best 

ingerichte en uitgeruste maneges van ons land. De drie moderne openlucht rijba-
nen en de ruime binnenpiste maken van dit verblijf een echte topper.

5  BLOSO-centrum “Julien Saelens” 
Nijverheidsstraat 112, 8310 Brugge
Tel: 050/35.08.61
Fax: 050/36 37 99
Email: Brugge-saelens@bloso.be
Website: www.bloso.be/centra/brugge/pages/default.aspx
Het nieuwe moderne Bloso- centrum heeft 15 verschil-

lende zalen voor diverse sporten. The place to be voor elke actieve sporter. Je 
vindt er naast het traditionele aanbod van sportzalen en voetbalterreinen tevens 
een uitstekende atletiekbaan, een wielerpiste/ skeelerbaan, 3 squashcourts en 
een topgymnastiekhal.

6  Lakeside Paradise
Duinenwater 41, 8300 Knokke-Heist
Tel: 050 60 60 35
E-mail: info@lakesideparadise.be
Website: www.lakesideparadise.be
Lakeside Paradise ligt vlakbij de sportaccommodatie  en 
laat deelnemers overnachten in een uniek kader. Het is 

een prachtige locatie aan de kust met oevers aan het Duinenwatermeer waar voor 
elke jongere iets te beleven valt! 

1
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7  De Tuimelaar
Beernemstraat 23, 8750 Wingene
Tel: 051/65.04.44
E-mail: sport@wingene.be
Website: http://www.wingene.be/
De Tuimelaar is een multifunctioneel gebouw waarin 
meerdere sportzalen en enkele cafétaria's zijn onderge-

bracht. Rond de Tuimelaar is er een groot speelterrein waar jong en oud zich kan 
uitleven. Het zwembad, De Alk, met glijbanen ligt vlakbij en zorgt voor oneindig 
zwemplezier!  

8  Domein De Gavers
Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen
Tel: 054 41 63 24
Email: gavers@oost-vlaanderen.be
Website: http://www.degavers.be/
In het domein De Gavers kan je niet enkel rustig genieten 
van de natuur maar ook onbekommerd zwemmen, ravot-

ten en sporten. Het eigentijdse sport- en speelpark maakt van De Gavers een 
uniek recreatiedomein. Een top locatie voor jong en oud! 

9  Sportschool Meulebeke
Baronielaan 29, 8760 Meulebeke
Tel: 051 48 88 91
Fax: 051 48 43 58
E-mail: sportschool@sportschool-meulebeke.be
Website: www.sportschool-meulebeke.be
Waar kan je voor het beoefenen van sport beter terecht 

dan in een sportschool? Hier krijgen deelnemers voldoende ruimte om zich uit te 
leven. Dat deze sportschool zich verschuilt tussen het groen en naast het zwem-
bad ligt zijn maar enkele van de vele pluspunten! 
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FEDES 
PRIJSHOEK
Los volgende 12 vragen op en 
schrijf de antwoorden in het kruis-
woordraadsel. Met de letters in de 
gekleurde vakjes kan je een woord 
maken! 

Heb jij het woord gevonden? Stuur 
dan een mailtje naar info@fedes.be 
met: 
$ Het woord dat we zoeken
$ Hoeveel juiste antwoorden denk

jij dat we zullen ontvangen voor 
28 februari 2015?

$ Je naam, voornaam, adres, 
geboortedatum en telefoon-
nummer

Misschien win jij wel een leuke prijs!  
TIP: je kan alle antwoorden terug-
vinden in dit krantje!

1 Welke locatie waar Fedes sportkampen organiseert heeft een geweldig
 openluchtzwembad? 
2 Welk kamp bestaat uit een combinatie van ropeskipping en dans?
3 Sinds welke maand in 2014 heeft Fedes een samenwerking met de
 Vlaamse Karate Federatie?
4 Tijdens elk Fedes sportkamp krijgen de deelnemers om 16u een lekker …
 (vul aan) (verkleinwoord)
5 Dit dienen al onze monitoren te ondertekenen voor ze mogen lesgeven bij
 Fedes (2 woorden)
6 Hoe noemt onze Facebook pagina? (2 woorden)

1
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7 In welke gemeente organiseert Fedes tijdens de herfstvakantie van 2015
 een driedaagse judostage?
8 In welke mooie stad is de hoofdzetel van Fedes gevestigd?
9 Tijdens onze kampen in De Panne en Bredene gaan we er ravotten en in
 het water spelen!
10 Op donderdagavond sluiten we het kamp af met een spetterende … (vul aan)
11 Hoe noemt onze kampformule met overnachting en alle maaltijden
 inbegrepen?
12 Zij bezorgen jullie telkens opnieuw een topweek door goeie trainingen en
 geweldige nevenactiviteiten te organiseren.

JIJ FEDES

bent 18+
nodigt je uit op een 

persoonlijk gesprek zodat 
je onze werking kan leren 

kennen

hebt een groot 
verantwoordelijkheids-

gevoel

biedt jou een opportuniteit 
om ervaring als moni op te 

doen

bent spontaan, dynamisch
en enthousiast

hecht belang aan een goede 
ondersteuning voor, tijdens 

en na het sportkamp

bent VTS-gediplomeerd 
of hebt een diploma 

Lichamelijke Opvoeding
zorgt voor een leuke 
vakantieverdienste

kan goed omgaan met 
kinderen en jongeren

organiseert moni-meetings 
zodat je andere monitoren 

kan leren kennen

hebt een verzorgd 
voorkomen

beleeft samen met jou een 
topvakantie!

kunt je vinden in onze 
waarden heeft een Ethisch Charter

V Sport- en speelkledij
V Gewone kledij
V Regenkledij
V Zwemkledij
V Toiletgerief
V Handdoeken
V Sportschoenen
V Gewone schoenen
V Open schoeisel

V Schrijfgerief
V Hoeslaken, kussensloop 
 en dekenovertrek
V Jouw lievelingsfilm
V Je favoriete muziek
V Een klein beetje zakgeld
V Je sportkriebels
V Een schitterend humeur!

IK GA OP FEDES SPORTKAMP
EN IK NEEM MEE …

MONI BIJ FEDES
IETS VOOR JOU?
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PRAKTISCHE INFORMATIE
KORTINGEN
Clubkorting: wanneer eenzelfde club 5 deelnemers inschrijft ontvangt 
elk lid van die club een korting van € 10. 

Fedes clubkorting: wanneer jouw club verzekerd is via Fedes ontvangt elk lid van 
die club een korting van € 10.
Volumekorting: wanneer je voor de tweede keer deelneemt in 2015 ontvang je 
een korting van € 10. 
Alle leden van SOFOCO-, SODIBRUG-, SODIPA-, en SODICO-leden ontvangen 5 
% korting. Medewerkers van sommige bedrijven worden ondersteund door hun 
bedrijf. Vraag ernaar!
Kortingen zijn niet cumuleerbaar!

VOORDELEN
Sportkampen zijn bij jongeren tot 12 jaar voor € 11,20/dag fiscaal 

aftrekbaar.
Ziekenfondsen komen tot € 30 tussen. Informeer je bij je ziekenfonds!

ALTERNATIEVE BETALINGSMOGELIJKHEDEN
Spaarplan: Wij bieden je de mogelijkheid om de betaling te spreiden 

in minimale schijven van € 50. Zo ben je verlost van storting van grote bedragen 
en ben je zeker van een plaats in het kamp. 
Je kunt sportkampen betalen met sport- en cultuurcheques. 

KAMPFORMULES
Intern: volledig verblijf (overnachting) met drie maaltijden per dag en 

een vieruurtje.
Half intern: middagmaal en vieruurtje.
Extern: eigen lunchpakket meebrengen.

VERZEKERING
Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en bur-

gerlijke aansprakelijkheid tijdens alle kampactiviteiten.
Medische zorgen en/of aantoonbare opzettelijke beschadigingen die geen ver-
band houden met het kampgebeuren zijn ten laste van de deelnemers.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

ANNULERING DOOR DEELNEMERS
• Tot 2 maanden voor het kamp: € 10 administratiekosten
• Tussen 2 maand en 1 maand voor het kamp: € 20 administratiekosten
• Tussen 1 maand en 2 weken voor het kamp: 20% van de deelnameprijs
• Vanaf 2 weken voor het kamp: 50% van de deelnameprijs 
• Vanaf eerste kampdag: Geen terugbetaling 
Terugbetaling gebeurt via een waardebon ( 1 jaar geldig, op naam van het gezin)

ANNULERING DOOR FEDES
De organisatie heeft het recht tot annulering zonder schadeloosstelling wanneer 
een kamp niet kan doorgaan door onvoldoende deelnemers of indien er ernstige 
elementen zijn die een normaal verloop van het georganiseerde sportkamp 
in het gedrang kunnen brengen. In dit geval zullen de deelnemers ten laatste 
veertien dagen voor aanvang van het gekozen sportkamp worden verwittigd. In 
elk geval van annulering door de organisatie, zal het deelnemersgeld volledig 
terugbetaald worden.

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN
• Fedes vzw houdt toezicht over de kampplaatsen gedurende de
 kampperiodes. Op deze manier kunnen we onmiddellijk inspelen op 

    eventuele problemen.
• Laat waardevolle voorwerpen zoveel mogelijk thuis. Zakgeld en andere waar-

devolle spullen kunnen bij aanvang van het kamp ter bewaring worden afge-
geven. Indien dit niet gebeurt, is Fedes vzw niet verantwoordelijk voor diefstal!

• Verwittig Fedes vzw en de kampverantwoordelijke voor aanvang van het kamp
over mogelijke medische problemen of opvolging van medicatie. Wij voorzien 
op de kampplaatsen steeds een EHBO-verantwoordelijke of coördineren dit in 

“FEDES, MEER DAN ALLEEN 
SPORTKAMPEN”

“Samenwerken om MENSEN méér
en goed te laten bewegen”

VOOR SCHOLEN, GEMEENTEN, CLUBS, 
VERENIGINGEN, ...

 SPORTDAGEN
Laat kinderen naar hartenlust proeven van (ver)nieuwe(nde) 
sporten in een leerzame en veilige omgeving.

 EXTERNE SPORTSTAGES 
Wij bieden ondersteuning aan clubs die een stage willen organi-
seren al dan niet voor hun eigen leden.

 BEWEGINGSSCHOOL
Elke week bouwen onze gediplomeerde en ervaren monitoren 
een nieuw, verrassend en uitdagend parcours op voor kleuters 
(2,5 tot 6,5 jaar) en hun ouders. Bewegingsschool staat garant 
voor een combinatie van dansen, balvaardigheid, klimmen en 
klauteren, bewegingsspelen en kleuterturnen.

 DANSKRIEBELS
Kriebelt het om te dansen? Geen probleem! Fedes komt naar jul-
lie toe om samen een actieve, toffe en dansante voor- of namid-
dag te beleven!

 EN ZOVEEL MEER …

U wilt een, al dan niet langdurig, sportevenement organiseren voor uw 
gemeente, uw school, uw club, uw vereniging of uw bedrijf en bent 
op zoek naar een goede insteek, de juiste contacten, het benodigde 
materiaal of u heeft simpelweg zelf de tijd niet om dergelijke activitei-
ten voor te bereiden? Fedes ondersteunt u graag om samen sportieve 
doelen te verwezenlijken! 
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samenspraak met het centrum.
• Roken en het gebruik van alcohol is ten strengste verboden. Zo ook het verla-

ten van het kamp zonder schriftelijke toestemming van de kampverantwoor-
delijke!

• Pestgedrag wordt niet geduld. Na waarschuwing volgt hierop een zware
sanctie. Indien deelnemers de kampgeest storen, behoudt de organisatie zich 
het recht voor om deze personen terug naar huis te sturen.

• Door in te schrijven, geef je ook de toestemming dat door de inrichters geno-
men beeldmateriaal, publiek gepubliceerd mag worden (website, sociale me-
dia, brochures, …).

• Bij dringende gevallen kan u ons kantoor steeds telefonisch bereiken:
 050 35 13 05.

VERLOREN VOORWERPEN
• Voorzie je kledij van naamlabels

• Maak samen met je zoon / dochter de bagage voor vertrek
• Laat ons na de vakantie snel weten of je spullen mist
• Verloren voorwerpen worden 3 maanden bijgehouden. Nadien worden de
 spullen automatisch geschonken aan een goed doel.

DEELNAMEBIJDRAGE 
-12 JAAR + 12 JAAR

Sportkampen (behalve Pony/Dans) 260 280

Pony/Dans 280 280

Externe kampen 80 85

INSCHRIJVINGSFORMULIER (graag invullen in drukletters)

TERUG STUREN: 
Post:   Fedes vzw, Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge
Fax:  050/36.18.60
E-mail: info@fedes.be

Persoonsgegevens: 
V Jongen / Meisje (aankruisen wat past)

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nr.: . . . . . . . . .

Postnummer: . . . . . . . . . Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Gsm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum:  . . . . / . . . .  /  . . . . . . . .
V Intern
V Half intern
V Extern
V Spaarplan 2015

Schrijft zich in voor volgend sportkamp:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

met de code 15 . .   en betaalt hierbij € . . . . . . . . . per overschrijving op
rekening KBC BE89 4770 0010 8185 van Fedes vzw, Lieven Bauwensstraat 20, 
8200 Brugge.

Voor minderjarigen: De verantwoordelijke verleent toestemming tot het nemen 
van alle nodige maatregelen en het verlenen van medische of heelkundige bij-
stand in geval van ziekte of ongeval.

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de bovenstaande afspraken. 
Datum: . . . . / . . . .  /  . . . . . . . . Handtekening: 

De inschrijving is pas definitief van zodra wij het inschrijvingsformulier en deel-
namebijdrage (op het fedes geregistreerd rekeningnummer)  hebben ontvangen 
EN u een bevestiging en verdere praktische informatie betreffende het sport-
kamp heeft ontvangen!

Inschrijven kan ook via www.fedes.be (doorklikken naar sportkampen)
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Als door het Bloso erkende recreatieve sportfederatie is onze missie 
het aanbieden van begeleid bewegen met aandacht voor pedagogi-
sche kwaliteit in een sociaal correcte omgeving zonder commerciële 
doeleinden. 

Fedes werkt graag samen om nog meer mensen te stimuleren om aan 
sport te doen. Een aantal recente initiatieven:

  

“Samen met de sportdienst 
van Stad Brugge hebben 
we voorbije september een 
BEWEGINGSSCHOOL op-
gestart in Zeebrugge. De 
eerste reeks van 10 sessies 
was een voltreffer. Het leidt 
geen twijfel dat de nieuwe 
reeks vanaf januari opnieuw 
heel wat deelnemertjes én 
hun ouders aan het sporten 
zal zetten. De sportdienst 

staat in voor de promotie, de sportaccommodatie en het 
materiaal, wij verzorgen de inschrijvingen, doen de opvol-
ging, zorgen voor (continuïteit in) het monitorenteam en 
bieden elke week een goed voorbereid, uitdagend parcours 
aan.”

  

“Nieuwe infra-
structuur leidt 
soms tot nieuwe 
intitiatieven. In de 
dansstudio van de 
nieuwe sporthal 
te De Panne orga-
niseren we sinds 

november voor de sportdienst wekelijks DANSLESSEN voor 
kleuters en 2 groepen basisonderwijs. De sportdienst staat 
in voor de promotie, de inschrijving, de opvolging en wij 
voorzien in een gediplomeerde dansdocente die er weke-
lijks stààt!”

  

“We organiseren 
samen met sport-
functionaris Gert 
Vandierendonck 
en voorheen wijlen 
Diether Cornaer de 
KLEUTER-OMNI-
SPORTKAMPEN 
en de SCHOOL-

SPORTDAGEN voor lagere scholen in Wingene en Zweveze-
le. Wij staan in voor het selecteren van gediplomeerde mo-
nitoren en we begeleiden hen om hun opdracht correct uit 
te voeren. Tijdens de schoolsportdagen stonden we ook in 
voor het huren en ter beschikking stellen van materiaal.”

Op alle plaatsen en voor alle opdrachten wordt beroep gedaan op ge-
diplomeerde begeleiders, docenten of monitoren. De selectie van deze 
sporttechnische experten gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde 
profielen in functie van de opdracht en van de doelgroep. 

Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@fedes.be
of bel ons op het nummer 050 35 13 05!


