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Aanmelding  

1  Aanmelding voor de koorschool Arnhem vindt plaats door invulling van het 
aanmeldingsformulier door de ouder of verzorger van het kind. 

2  Aanmelding is definitief na digitale ondertekening en opsturen van het 
aanmeldingsformulier via de website door de ouder of verzorger van het kind.  

3  De aanmelding geldt voor minimaal één seizoen (schooljaar). Het seizoen loopt van 1 
september tot en met 1 juli van enig jaar. 

 
Afmelding 
 
De Stichting Koorschool Arnhem gaat uit van stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap 
voor het volgende seizoen. Als uw kind stopt, verwachten wij vóór 1 juli van u een 
schriftelijke afmelding. Zonder deze afmelding blijft uw kind volgend seizoen lid van de 
koorschool met alle verplichtingen van dien.  

 

Concerten en Optredens  

Het bestuur van de  Koorschool Arnhem  maakt in samenspraak met de dirigent/artistiek 
leider en de koorschoolraad de keuze voor optredens/concerten en activiteiten. De Stichting 
Koorschool Arnhem verplicht zich aan derden voor deze optredens/concerten. 
Hieruit vloeit voort: 

4  De Koorschool Arnhem maakt data en tijdstippen van concerten, optredens en generale 
repetities tijdig aan de ouders/verzorgers bekend.  
Eventuele extra repetities worden ruim van te voren gepland en meegedeeld. 

5  Wijzigingen in de planning en optredens op korte termijn worden na overleg met de ouders 
vastgesteld. 

6  Alle kinderen zijn aanwezig bij generale repetities, optredens  en concerten. 
Afwezigheid is alleen toegestaan indien er bij de bekendmaking van de datum direct gemeld 
wordt dat een kind afwezig zal zijn. Latere afmelding gebeurt alleen in geval van overmacht 
en met opgaaf van reden. In samenspraak wordt dan waar mogelijk naar een oplossing 
gezocht.  

7  De Stichting Koorschool Arnhem gebruikt foto’s en video’s van repetities en optredens  
t.b.v. publicitaire doeleinden (folders, website, facebook) en ledenwerving. 
Indien ouders dit voor hun kind niet wenselijk achten, dienen zij dit bij aanmelding van hun 
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kind kenbaar te maken bij de dirigent én het bestuur van de stichting.  
Hiermee kan dan waar mogelijk rekening worden gehouden.  

 

Aanwezigheid 

8  Met de aanmelding van het kind door de ouder of verzorger neemt de ouder of verzorger 
in principe op zich dat het kind elke les, repetitie en concert aanwezig is, behalve in geval 
van ziekte of overmacht. 

9  Indien een kind onverhoopt niet kan deelnemen aan de repetitie vindt daarvan tijdig 
melding plaats bij de dirigent. Afmelding geschiedt uiterlijk een week van te voren, behalve in 
geval van ziekte. 

10  Het besluit over het al dan niet meewerken door het kind aan een concert is aan de 
dirigent. Dit is mede afhankelijk van voldoende aanwezigheid en kennis van het repertoire. 

11  De leerlingen worden geacht bij alle repetities, concerten en activiteiten op de 
afgesproken tijd aanwezig te zijn.  

12  Om mee te mogen doen aan een concert is deelname aan de generale repetitie voor het 
concert verplicht.  

 

Contributie 

13  De hoogte van de contributie voor deelname aan de koorschool wordt jaarlijks voor de 
start van het nieuwe seizoen vastgesteld door het bestuur. De bedragen worden op de 
website van de Koorschool Arnhem gepubliceerd. 

14  Een tweede kind uit hetzelfde gezin dat lid wordt, ontvangt korting.  

15  De contributie wordt na ontvangst van de factuur uiterlijk voor 15 oktober van het lopend 
jaar, of in 2 termijnen (15 oktober en 15 januari), voldaan door overmaking van het bedrag op 
het volgende rekeningnummer: 

IBAN NL10RABO 0301 778612    
t.n.v. Stichting Koorschool Arnhem ovv voor- en achternaam kind.  

16  Lesgeldnota's dienen te worden voldaan vóór de op de factuur vermelde vervaldata.  

17  Bij niet tijdige betaling komen de wettelijke rente en invorderingskosten voor rekening van de 
betalingsplichtige.  

18  Indien een leerling later in het schooljaar wordt geplaatst, wordt de contributie naar 
evenredigheid aangepast. 

19  Bij afmelding gedurende het jaar is gedeeltelijke restitutie van contributie niet mogelijk  

20  Startpakket 
De contributie is exclusief kosten van het startpakket. In het startpakket zitten de diverse 
lesmaterialen (methode Nachtegaal deel 1, map met kopieën).  
Het startpakket en eventuele vervolgdelen worden apart gefactureerd. 
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Uitval van repetities 

21  Bij afwezigheid van de dirigent worden de ouders ruim van te voren op de hoogte gebracht of  
wordt vervanging geregeld. 

22  Bij ziekte van de dirigent worden de ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht dat de 
repetitie uitvalt. 

23  In geval van langdurige ziekte van de dirigent (langer dan twee weken) doet het bestuur van 
de stichting haar uiterste best om vervanging te regelen. 

24  Vakantieweken worden tijdig bekend gemaakt via de nieuwsbrief.  

25  In geval van studiedagen op de Parcivalschool op de woensdag vindt in principe de repetitie 
op een andere locatie plaats. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

 
Ontzegging  
 
26  Het bestuur van Koorschool Arnhem kan besluiten een leerling de toegang tot de repetities of 
concerten te ontzeggen, bijvoorbeeld bij ernstige betalingsachterstand of wangedrag tijdens de 
repetities. Dit gebeurt slechts in overleg met de ouder/verzorgers van de leerling en na 
schriftelijke aanmaning of een schriftelijke waarschuwing.  De ontzegging wordt schriftelijk 
bevestigd door het bestuur. De verplichting tot betaling van de contributie blijft  bestaan. 

Aansprakelijkheid 

27  De Stichting Koorschool Arnhem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de 
leerlingen maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de repetities of uitvoeringen. 
Uitzonderingen vormen de gevallen, waarin wettelijke aansprakelijkheid van de Stichting 
Koorschool Arnhem wordt vastgesteld. 

28  De Stichting Koorschool Arnhem draagt alleen verantwoordelijkheid voor de leerlingen 
tijdens de repetitie, concerten, uitvoeringen en overige door de Koorschool Arnhem 
georganiseerde activiteiten waaraan het kind deelneemt.  
Buiten deze tijden vallen de kinderen onder verantwoordelijkheid van de ouders.  
Onder repetitie wordt verstaan: de repetitietijd zoals genoemd op de website van de 
Koorschool van Koorklas 1 dan wel Koorklas 2  op woensdagmiddag en repetitie van het 
jeugdkoor op maandagavond.  

 

 


