Algemene voorwaarden
1. Bijdrage
We spreken per project een bedrag en de termijnen voor de bijdrage af. Als het niet
mogelijk is om deze termijnen het bedrag te voldoen, is er altijd ruimte om een regeling
te treffen die beter past. De bijdrage betaal je op rekeningnummer NL 79 RABO 0300
6649 74 tnv Stichting Koorstelling onder vermelding van: Bijdrage project [Naam lid].
LET OP DAT JE OOK PRECIES DEZE OMSCHRIJVING GEBRUIKT
2. Oefensite
We hebben een oefensite waarop we nummers met midi-files publiceren om thuis te
oefenen. Hierop staat ook de bladmuziek. Dit is puur voor eigen gebruik en deel je niet
met anderen.
3. Bladmuziek
Vanuit de oefensite kun je je eigen materiaal printen. De bladmuziek geef je niet door
aan anderen. Bladmuziek is duur en we willen niet dat onze muziek ’zomaar’ bij anderen
terecht komt.
4. Toestemming gebruik audiovisueel materiaal
Met het aanmelden als deelnemer voor projectkoor ‘ Werk in uitvoering’ geef je
toestemming dat projectkoor ‘Werk in Uitvoering’ het door hun gemaakte foto-, beelden geluidsmateriaal van de aangemelde deelnemer mag gebruiken voor promotionele
doeleinden en daarmee mag verspreiden, al dan niet zelf of via derden.
5. Consumpties
Tijdens de pauze en na afloop van de repetitie kun je consumpties nuttigen. Deze
worden contant afgerekend.
6. Proefperiode
Er is sprake van een proefperiode. Voor beide partijen. Maar we gaan er vanuit dat als
we besluiten samen door te gaan dat je actief aanwezig bent op iedere repetitie.
7. WhatsApp-groep
We hebben voor de liefhebbers een WhatsApp groep. Deze is geheel informeel. Als je je
hiervoor wilt aanmelden, kun je je 06-nummer aan ons doorgeven (na de proefperiode)
8. Afmelden
We gaan er vanuit dat je er iedere maandag bent. Als je je toch onverhoopt moet
afmelden, stuur een mail naar mailto:projectkoortongelre@gmail.com of een berichtje
naar 06-53711135 (Elise).
9. Opzeggen
We vinden het altijd jammer als we 1 van onze leden moeten missen. Maar als het dan
toch gebeurt: we geven geen geld terug van de bijdrage voor het project, ook al zeg je
tijdens het project op.
10. Stichting Koorstelling
Ons koor heeft de Stichting Koorstelling opgericht. Onder deze vlag maken we het
mogelijk om de muziektheatervoorstellingen te realiseren. Met deze stichting zorgen we
ook dat muziektheater voor kinderen mogelijk wordt gemaakt. Op deze site vind je
foto’s over onze voorstelling van 2016 en meer informatie: www.koorstelling.nl

