
Taken van de dansstaf. 
 
De D.S.: 

- heeft tijdens het kamp de leiding van de dansworkshops en het 

avondbalprogramma. 

- is betrokken bij het vooravondprogramma 

- is verantwoordelijk voor de inventaris van de SFE  

- is verantwoordelijk voor een goede overdracht op het eind van het kamp 

 

Voorbereiding 

1. Vergaderingen: 

 De Algemene Staf organiseert de beide stafvergaderingen. Er wordt naar gestreefd dat 

iedereen aanwezig is. De reiskosten voor deze twee stafvergaderingen worden vergoed 

(openbaar vervoer of een vast bedrag per km binnen Nederland). 

 Overleg tussen D.S., M.S. en Z.S. is zinvol voor het afstemmen van het repertoire. Dit 

kan na afloop van een stafvergadering of in een apart overleg. De reiskosten van één 

extra vergadering kunnen worden gedeclareerd. 

2. De dansworkshop: 

 Wie gaat welke workshop doen.  

 Kies het repertoire dat je wilt aanleren.  

 Zorg voor aanwezigheid van eventueel benodigde dansattributen. Op de locatie zijn 

dansstokken, houten lepels en sjaaltjes aanwezig. In de brief aan de deelnemers kan 

gevraagd worden of de dansers zelf een eigen sjaaltje, riempje en dergelijke 

meebrengen. 

3. De dansmuziek: 

 Neem zelf dansmuziek mee: CD, MD of laptop kunnen gebruikt worden op de aanwezige 

apparatuur. Er is geen cassetterecorder.  

 Waar mogelijk worden de dansactiviteiten door live muziek begeleid. 

 Spreek met muziek en zangstaf af hoe je de avondbals gaat doen. 

 Neem balmuziek mee. De muziekstaf/het orkest kan niet alle verzoekjes spelen en heeft 

ook een pauze tijdens het avondbal. 

4. Verdere taken: 

 wat je hebt toegezegd te zullen doen bij de stafvergaderingen 

 
Op het kamp 

 Workshop geven.  

 Zorg er voor dat je weet wie de EHBO’er is, waar de EHBO-kisten staan en waar de cool 

packs zijn te vinden (in de vriezer in de keuken en instant cold packs bij de danslocaties). 

 Deelnemen aan de dagelijkse stafvergadering. 

 Dagelijkse overleggen over vooravond programma en balprogramma, tenzij anders 

afgesproken. 

 Het avondbal leiden. 

 
Inventaris en andere materialen 

 De D.S. is verantwoordelijk de dansinventaris (zie bijlage) 

 Zie voor muziekapparatuur hierboven bij ‘workshop geven’. 

 
Aan het eind van elk  kamp:  

 Vul de checklist in. 
 

Aan het eind van het laatste kamp 

 Inventariseren van de spullen onder verantwoordelijkheid van de dansstaf.  

 Helpen bij de eindopruiming, instructie door de A.S. 
 


