
Algemene voorwaarden 

Living Voice kinder-en jongerenkoor 

 

 

Doelstelling 
Living Voice heeft ten doel kinderen van 4 tot 18 jaar, en volwassenen plezier te laten beleven aan het 
zingen door het geven van zang- en muzieklessen waarbij stemontwikkeling en het samen zingen in 
een koor centraal staan. Daarnaast zal er regelmatig samen worden opgetreden op diverse locaties. 
 
 
Inschrijven en lidmaatschap  
Het inschrijven voor (en starten met) wekelijkse lessen kan het hele jaar door. Na ontvangst van het 
ingevulde contactformulier van de website, neemt de locatiemanager binnen uiterlijk 3 werkdagen 
contact op, met uitzondering van de vakantieperioden.  
 
Lidmaatschap is mogelijk voor iedereen vanaf de leeftijd van 4 jaar. Geïnteresseerden mogen ter 
kennismaking 2 proefrepetities bijwonen. Deze zijn echter niet gratis; je besluit na deze twee lessen of 
je je wilt inschrijven als lid.  
Bij het daadwerkelijk aangaan van het lidmaatschap mogen de kosten van de kennismakingslessen 
met de eerste termijnbetaling worden verrekend. 
 
Besluit hij/zij om lid te worden van Living Voice-kids dan ontvangt hij/zij via e-mail van de dirigent(e), 
het inschrijfformulier en schrijft men zich in volgens de aangegeven wijze, verklaart akkoord te gaan 
met de Algemene voorwaarden en wekelijks deel te nemen aan de koor/zang repetities. 
 
 
Indeling 
Living Voice bestaat uit twee koren te weten: Living Voice-kids en Living Voice.  
Aan het einde van elk seizoen zal de dirigent(e) in overleg een nieuwe indeling maken van de koren. 
De voorwaarden voor het doorschuiven van Living Voice-kids naar Living Voice zijn: 
- leeftijd 
- zangkwaliteit/- ervaring 
- vriendschappen 
In overleg met de dirigent(e) kan besloten worden om een lid al halverwege een seizoen door te 
schuiven van Living Voice-kids naar Living Voice. De dirigent(e) heeft daarover de eindbeslissing. 
 
 
Repetities en optredens 
De repetities vinden plaats in “Wijkcentrum de Nude’ Kortestraat 2, 6702 BH  te Wageningen.  
Om deel te nemen aan een optreden die ruim op tijd wordt aangekondigd door de dirigent(e), is het 
uitermate belangrijk dat een kind minimaal 4 repetities heeft deelgenomen aan het te zingen repertoire 
en de generale repetitie. Is een kind korter dan de vereiste 4 weken lid van het koor voor een 
optreden, dan zal het mee mogen zingen in het daaropvolgende project. 
 
 
Oefenen  
De leden oefenen thuis de opgegeven muziek. Ze krijgen de bladmuziek mee naar huis en leren de 
teksten uit hun hoofd. Tijdens optredens worden de stukken uit het hoofd gezongen. 
 
  
Kleding 
Tijdens de optredens dragen de leden een blauwe spijkerbroek met daarop een wit t-shirt en een 
spijkerjasje.  
 
 
  



Gedrag 
Tijdens repetities en uitvoeringen heeft de dirigent(e) de leiding. Van leden wordt verwacht dat zij de 
aanwijzingen van de dirigent(e) opvolgen. Indien het gedrag van leden door de dirigent(e) als storend 
wordt ervaren, worden zij hierop aangesproken.  
Blijft het storende gedrag aanhouden, dan kan dit betekenen dat een lid tijdelijk van de repetitie wordt 
uitgesloten. 
 
Na afloop van de repetitie of uitvoering ruimt ieder lid zijn/haar spullen op en draagt 
verantwoordelijkheid voor het netjes achterlaten van de ruimte. Ieder lid draagt zelf zorg voor zijn/haar 
bladmuziek en dient een multo-band en een tabbladen set (a-z) aan te schaffen voor het deugdelijk 
opbergen van de bladmuziek.  
Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de repetities en optredens niet toegestaan. 
 
Opzegging lidmaatschap 
Het koorjaar van Living Voice loopt in principe van de eerste week van september tot en met de 
laatste week van juni. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk door een schriftelijke melding aan:  
info@living-voice.nl.  
Opzegging kan alleen per de 1e van de maand en er dient rekening te worden gehouden met 1 maand 
opzegtermijn. Inmiddels betaalde contributie wordt niet terug betaald.  
 

 

Communicatie 
Informatie over repetities, uitvoeringen en andere belangrijke zaken wordt verspreid via de e-mail of bij 
korte en/of adhoc berichten via de Whatsapp (groepsapp). Ook worden zaken door de dirigent(e) 
gecommuniceerd tijdens repetities. 
 
 
Tijden en afmelding  

De repetities zijn op woensdagmiddag:  

- voor Living Voice-kids: van 16.30 uur tot 17.20 uur.  

- voor Living Voice: van 18.00 uur  tot 18.50 uur.  
Op de website www.living-voice.nl zijn de exacte repetitietijden opgenomen.  
 
Als een leerling verhinderd is dient een afmelding te worden geplaatst ook al is dit eventueel op het 
laatste moment of zelfs achteraf ter kennisgeving bij de dirigent(e) via de groepsapp of via info@living-
voice.nl 
Tijdens de schoolvakanties is er geen repetitie. De dagen dat er niet wordt gerepeteerd, worden van 
tevoren met de leden gecommuniceerd. 
Annulering van de les in verband met ziekte of afwezigheid van de dirigent(e) geven wij u telefonisch 
door. Bij lesuitval van drie weken of meer zal verrekening met het cursusgeld plaatsvinden. 
 
 
Betalingsvoorwaarden 
Voor het verschuldigde lesgeld betaalt elke leerling bij de eerste twee kennismakingslessen en in-take 
gesprek € 11,50 contant.  
De lessen worden niet gefactureerd. Deelnemers verplichten zich, na opgave, op de 1e van elke 
maand het te betalen bedrag, die elk jaar zal worden getoetst en herzien, via automatisch bankieren 
over te schrijven op rekening vermeld op het inschrijfformulier.  
Indien betaling incidenteel kan zijn vergeten, dient na herinnering deze betaling per omgaande plaats 
te vinden om daarmee te voorkomen dat het recht op de lessen vervalt.  
 
 
Privacy 
Uw gegevens worden geregistreerd in het Living Voice leerlingenadministratie en worden gebruikt om 
u te informeren over zaken die relevant zijn voor uw les, de voortgang ervan of een vervolg erop . 
Persoonsgegeven worden niet doorgegeven aan derden. 
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Beeldopnamen 
Living Voice gebruikt van tijd tot tijd beeldmateriaal van leerlingen in actie tijdens lessen, repetities 
en/of activiteiten voor folders of andere PR-uitingen. Leerlingen en/of hun wettelijke 
vertegenwoordigers kunnen aan het gebruik voor dit doel geen rechten ontlenen. 
 
 
Artistieke leiding 
De dirigent(e) is verantwoordelijk voor de communicatie met leden over lessen, tijden en optredens. 
Daarnaast draagt hij/zij zorg voor de repertoire keuze en de bladmuziek en coördineert hij/zij de 
optredens en uitvoeringen inclusief de benodigde begeleiding. 
 
 
Contact 
Dirigent: info@living-voice.nl              Website: www.living-voice.nl  
  
 
Aansprakelijkheid 
Living Voice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade of gevolgschade, in 
welke vorm dan ook, bij persoonlijk letsel of beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen. 
 
 
Slotbepaling 
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de dirigent. 
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