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Dansclub Scratch! vzw…
een dansfamilie waar iedereen welkom is
Meer dan vijftien jaar geleden besloot ik mijn droom werkelijkheid te maken … een eigen dansclub ‘from scratch! opbouwen waar mijn passie van dans gedeeld kon worden met anderen .

Anno 2021 is dansclub Scratch! vzw een gevestigde waarde binnen de regio van Lier waar men wekelijks terecht kan voor acht verschillende dansgenres: breakdance, buikdans, country 
line dance, freestyle, kidsdance, kleuterdans, streetdance & urbanized

In een familiale clubsfeer leren we de allerkleinsten graag de eerste basispassen van dans. Door een mix van fun en leren te combineren, willen we via een degelijke opleiding gaan voor 
een optimale ontwikkeling van ieders danstalent. 

Iedereen is welkom bij Scratch! waar er veel belang gehecht wordt aan persoonlijk contact en evaluatie. Iedereen is anders, uniek en bijzonder maar toch is iedereen gelijkwaardig. Men 
ziet er soms anders uit, gedragen zich anders, maar we hebben allemaal één ding gemeen: we houden allemaal van dansen en dat doen we bij Scratch!, onze dansfamilie. In deze familie 
hebben we respect voor elkaar en wordt er niet gepest. Bij sommigen is het zichtbaar dat ze anders zijn, bij anderen niet: syndroom van Down, autisme, ADHD, diabetes, hartafwijkingen,... 
iedereen is welkom bij ons!

Als ‘dansclub on the move’ zijn wij constant op zoek naar manieren hoe we verder kunnen groeien en professionaliseren. Om dit mogelijk te maken, rekenen we op uw hulp.

We nodigen u dan ook graag uit om even door deze brochure te bladeren en kennis te maken met wat de club voor u kan betekenen

Alvast bedankt voor uw interesse 

Kelly Van Reeth

Oprichter & Voorzitster

Dansclub Scratch! vzw
Oude Jongensschool
Dorpsstraat 109 - 2500 Koningshooikt

contacteren@dansclub-scratch.be
www.dansclub-scratch.be

facebook.com/DansclubScratch
instagram: @dansclubscratch
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Missie

contacteren@dansclub-scratch.be
www.dansclub-scratch.be

• Iedereen kan dansen bij deze dansclub: jong of oud, meisje of jongen, arm of rijk, G-sporters et cetera.

• Meerdere keren per jaar zetten wij onze deuren open waarbij er een gratis proeflessen gevolgd kunnen 
worden.

• We zijn één van de goedkoopste dansclubs in de buurt, omdat we van mening zijn dat sport niet duur 
mag zijn. Iedereen moet kunnen leren dansen als ze daar zin in hebben.

• Dansclub Scratch! geeft kortingen indien er meerdere dansstijlen gevolgd worden of indien meerdere 
kinderen van hetzelfde gezin les komen volgen.

• Dansers worden twee maal per jaar geëvalueerd om zo te bepalen in welke groep ze het beste tot hun 
recht komen. We werken namelijk niet met een indeling per leeftijd.

• Alle docenten zijn binnen de dansclub Scratch! gestart als danser en doorgegroeid naar docent, met 
ondersteuning en coaching van hoofddocente en voorzitster Kelly.

• Elke docent wordt verschillende keren per jaar geëvalueerd en wordt gestimuleerd om opleidingen en 
bijscholingen te volgen. 

• Docenten zijn betrokken bij het dagelijkse bestuur van de sportclub.

Dansclub Scratch! vzw is een dansfamilie waar iedereen die wil dansen, kan dansen … waar we continue streven naar kwaliteit en verbetering

• We bieden acht verschillende dansstijlen aan op verschillende niveaus.
• Kwalitatief aanbod: max 20 dansers per groep, zodat er voldoende aandacht en coaching per danser 

mogelijk is.
• We streven naar tevreden dansers waarbij zij en hun familie vertrouwen hebben in de sportclub en 

waarbij ze trots zijn deel uit te maken van de Scratch! familie.
• We willen via nevenactiviteiten enerzijds de club gezond houden en anderzijds de leden dichter bij 

elkaar brengen in een positieve sfeer. 
• We zijn een financieel gezonde club met respect voor zijn sponsors.
• Er is bewust gekozen om niet deel te nemen aan danswedstrijden, aangezien dit ingaat tegen de visie 

van dansfamilie. 
• We hechten belang aan een mix van plezier en leren. 

Familiaal 
gevoel

#dansfamilie   #iedereengelijkwaardig  #groei   #kwaliteit   #digitaal   #engagement

• Vernieuwend
• Open en transparante communicatie
• Engagement

• Democratische prijzen
• Groepen gebaseerd op ervaring
• Iedere docent zijn specialiteit

• Dansplezier
• Mix fun en leren
• Iedereen gelijkwaardig

• Iedereen welkom
• Familiaal gevoel
• Warm onthaal
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Waarom Dansclub Scratch steunen?
Dansclub Scratch! wil dans aanbieden aan iedereen die wil dansen…

Daarom heeft Scratch! op korte termijn de volgende doelstellingen:

• Tegen mid 2022 groeien naar 300 unieke leden

• Verder investeren in de opleiding van onze bestaande dansdocenten, zodat zij de dansers in optimale 
omstandigheden kunnen coachen

• Op zoek gaan naar nieuwe dansers binnen dansclub om te starten met hun coaching naar docent 
zodat toekomst veilig gesteld wordt. 

• Naambekendheid Scratch! vergroten in Lier en omstreken

• Connectie met dansers, ouders en buitenwereld behouden en verder optimaliseren door onder andere 
hun sociale mediakanalen verder uit te bouwen.

• Vrijwilligersbeleid uitwerken

• Derde zaal toevoegen aan hun accommodatie met de nodige spiegels, muziekinstallatie,… zodat ze 
hun bestaande groepen kunnen ontdubbelen

• Twee nieuwe genres toevoegen aan het dansgamma: raggae en modern

Om dit allemaal mogelijk te maken, heeft Scratch extra financiële middelen nodig om dit waar te maken
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DOELSTELLINGEN

SOCIALE MEDIA
Naast haar website, is Dansclub 
Scratch! ook  zeer actief op sociale 
media:
• Facebook: 
• Instagram
• Youtube
• Tiktok
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Enkele cijfers…

• Dansclub Scratch! vzw reeds 15 jaar bestaat.

• Alle docenten dansers zijn binnen dansclub die onder 
leiding van onze hoofdocente gecoacht worden,

• 70% van onze leden uit Koningshooikt, Lier en 
buurgemeenten komt

• Dat veel dansers meerder dansstijlen volgen. Elke danser 
volgt gemiddeld 1,24 dansstijlen

• Onze jongste lid 2,5 jaar oud is, terwijl ons oudste danser 
75 jaar is

• Dansclub Scratch! nauw samenwerkt met sportraad en 
dorpsraad om jongeren aan het bewegen te krijgen. Zo 
werkt ze mee aan ‘Sport na School’, Sport IT kampen en 
werkt ze mee aan integratieprojecten van speciale 
doelgroepen.

FACTS & FIGURES

3 Bestuursleden

8 Dansstijlen

8 Docenten

21 Dansgroepen

62 Nieuwe leden 2020-2021

250 Unieke dansers

310 Inschrijvingen

271 Volgers Instagram

501 Facebook volgers

654 Tiktok likes

WIST JE DAT…



Evenementen
Dansclub Scratch! organiseert jaarlijks meerdere evenementen

• Opendeurweekend

• Vriendjeslessen

• Maandelijkse country dansnamiddagen: Eenmaal in de maand nodigen onze Scratch kangooroo’s
andere countrydance liefhebbers uit op hun dansnamiddag

• Dansstage: Jaarlijks ontvangen we circa 50 dansers tussen de leeftijd van 8-16 jaar voor een ganse 
week gevuld met dans. Op het einde van de week is er een toonmoment voor ouders, familieleden 
en vrienden (circa 100 bezoekers)

• Familiedag: Een gezellige namiddag waarbij de dansers hun dansjes van afgelopen jaar tonen aan 
familie en vrienden, allerlei activiteiten georganiseerd worden voor het ganse gezin. Natuurlijk 
mag een hapje en drankje niet vergeten worden (circa 400 bezoekers)

• Lokale optredens tijdens jaarmarkten, verenigingenmarkten, sportuitreikingen & privéfeestjes

• Tweejaarlijkse danstheatervoorstelling:  Elke twee jaren organiseert Scratch! een 
danstheatervoorstelling. Er wordt telkens rond een specifiek thema gewerkt (circa 1.200 bezoekers 
op 1 weekend)
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Maak deel uit van onze dansfamilie!

BRONS
• Reclamepaneel (excl. productiekosten)

• Naam en/of logo op homepagina van website

• Naam en/of logo op maandelijkse e-nieuwsbrief

• Vlag en/of banner tijdens jaarlijkse evenementen (excl. 
productiekosten)

• Uitnodiging op familiedag

• Directe mailing naar leden 1x per jaar

• Folders verspreiden tijdens de jaarlijkse evenementen

• Sponsorvoorstelling via sociale media 1x per jaar

contacteren@dansclub-scratch.be
Minimum duurtijd sponsoring: 1 jaar
Prijs: 250 euro/jaar (excl. BTW)
www.dansclub-scratch.be

SPONSORPAKKETTEN

Dansclub Scratch! staat de komende jaren voor een aantal mooie uitdagingen. Om dit mogelijk te maken, zoeken ze naar sponsors om dit waar te maken. In ruil hiervoor, 
ontvangen de sponsors verschillende rechten (communicatie, promotie, hospitality,…) 

ZILVER
• Reclamepaneel (incl. productiekosten)

• Naam en/of logo op scherm in kantine

• Naam en/of logo op homepagina van website

• Naam en/of logo op maandelijkse e-nieuwsbrief

• 1 advertentie per jaar in e-nieuwsbrief

• Vlag en/of banner tijdens jaarlijkse evenementen (excl. 
productiekosten)

• Naam en/of logo op folder dansstage

• Uitnodiging op familiedag

• Directe mailing naar leden 1x per jaar

• Folders verspreiden tijdens de jaarlijkse evenementen

• Sponsorvoorstelling via sociale media 1x per jaar

Minimum duurtijd sponsoring: 1 jaar
Prijs: 150 euro/jaar (excl. BTW)

Check ook onze gouden en platina pakketten op 
volgende pagina
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Minimum duurtijd sponsoring: 2 jaar
Prijs: vanaf 750 euro/jaar (excl. BTW)
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SPONSORPAKKETTEN

Minimum duurtijd sponsoring: 2 jaar
Prijs: 500 euro/jaar (excl. BTW)

GOUD
• Reclamepaneel (incl. productiekosten)

• Naam en/of logo op scherm in kantine

• Naam en/of logo alle pagina’s van website

• Naam en/of logo op maandelijkse e-nieuwsbrief

• 1 advertentie per jaar in e-nieuwsbrief

• Vlag en/of banner tijdens jaarlijkse evenementen aan podium (excl. productiekosten)

• Naam en/of logo op folder dansstage

• Naam en/of logo op entreekaarten van danstheatervoorstelling

• Advertentie in programmaboekje van danstheatervoorstelling (volledige A5 pagina)

• Tijdens pauze van danstheatervoorstelling projectie van naam en/of logo op ledwall

• 2 gratis tickets voor één van de danstheatervoorstellingen

• Uitnodiging receptie na danstheatervoorstelling

• Uitnodiging op familiedag

• Jaarlijks gratis 30 min. Optredens tijdens personeelsfeest, teambuilding, productlancering

• Directe mailing naar leden 2x per jaar

• Folders verspreiden tijdens de jaarlijkse evenementen

• Sponsorvoorstelling via sociale media 1x per jaar

PLATINA
• Exclusiviteit – slechts 1 platina sponsor mogelijk

• T-shirtsponsor

• Selectie van de voordelen uit brons, zilver en goud pakket

• Pakket op maat gemaakt 

Zoals u ziet zijn er tal van 
sponsormogelijkheden.

Indien u interesse heeft in een 
individueel aanbod op maat 
van uw onderneming, aarzel 
dan niet om contact op te 
nemen. 

Naast financiële sponsoring 
staan wij ook open voor 
sponsoring in natura of 
diensten.
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Sponsorverantwoordelijke:
Kelly Van Reeth
contacteren@dansclub-scratch.be
0476/95.94.80

www.dansclub-scratch.be

Wij komen graag langs om de verschillende pakketten en mogelijkheden in detail te bespreken en een offerte op maat te bezorgen


