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ALGEMENE VOORWAARDEN 

2021-2022 

 

Inschrijven. 

Uw kind wordt ingeschreven via het aanmeldingsformulier. Door het indienen van het 

aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot 

betaling van het volledige cursusgeld. Voor inschrijving van kinderen tot 18 jaar is indiening door een 

ouder of voogd vereist. Als uw kind wordt ingeschreven blijft hij/zij lid totdat de ouder of voogd het 

lidmaatschap beëindigt, echter minimaal voor één seizoen. 

Wet AVG. 

In het kader van de nieuwe wet AVG het volgende: De inschrijving van naam, adres, e-mailadres en 

telefoonnummer vinden plaats onder strikte geheimhouding en zullen niet zonder uw toestemming aan 

derden verstrekt worden. Bij de aanmelding kunt u aangeven of beeldmateriaal gebruikt mag worden. 

Dit beeldmateriaal wordt enkel gebruikt voor LEF. Ook al geeft u toestemming, deze is altijd 

herroepbaar. Dit kunt u kenbaar maken via mail bij info@jeugdtheater-lef.nl. Indien kinderen samen 

met de docent een whats-app-groep aanmaken, dan dient u als ouders van kinderen tot 13 jaar 

toestemming te geven. Indien van toepassing zal de docent dit kenbaar maken en middels een formulier 

toestemming vragen. U kunt op elk moment deze toestemming weer intrekken. 

Indeling aanmeldingen. 

In samenspraak met de docenten wordt de indeling van de groepen gemaakt. Hierbij wordt gekeken 

naar aantal gevolgde lessen/jaren en het daarmee samenhangende spelniveau en naar het aantal 

deelnemers/deelneemsters per groep. De schriftelijke/digitale aanmeldingen worden in volgorde van 

binnenkomst behandeld. Aanmeldingen sturen naar info@jeugdtheater-lef.nl of per post naar Gansbeek 

61 – 6166 JG in Geleen. Deelnemers/deelneemsters krijgen een bericht ter bevestiging van deelname. 
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Het cursusgeld. 

V.w.b. voor cursusjaar 2021 – 2022: 

Het lesgeld voor de groep 7-10+   voor 30 repetities totaal is € 235.- 

Het lesgeld voor de productiegroep    voor 30 repetities à 2 uur totaal is € 350.- 

Lesgeld voor de productie is inbegrepen: 

 

- Extra zondagen (4x) 

- Lessen zijn 2 uren 

- Decor 

- Kostuums, vormgeving enz. 

Het totaalbedrag mag ineens (betaling in de maand september), maar ook in twee termijnen van elk 

50% betaald worden (betaling in de maanden september en februari). 

U ontvangt vooraf een factuur met daarin het rekeningnummer vermeld, waarnaar u het bedrag kunt 

overmaken. 

Daarnaast wordt een bedrag ad € 5,= in rekening gebracht waarmee uw kind is verzekerd tijdens de 

lessen. De premie is hoger maar Lef neemt een gedeelte van de premie voor haar rekening. Deze premie 

zal bij de eerste termijn in rekening worden gebracht. 

De lessen. 

De lessen vinden in principe plaats in de concertzaal van Hanenhof in Geleen.  

Seizoen 2021-2022 

Groep 7-10+  van 17:00 tot 18:30 uur 

Groep 14+            van 18:45 tot 20:45 uur 
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Goed om te weten. 

Gemeente Sittard-Geleen is aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Limburg. Dit fonds maakt het voor 

kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar mogelijk lessen te volgen bij een theaterschool. Speciaal voor 

die kinderen en jongeren, die om financiële redenen hiertoe niet in staat zijn. Gezinnen, waar de 

financiële mogelijkheden beperkt zijn, kunnen via een erkende intermediair een financiële bijdrage 

ontvangen van het Jeugdcultuurfonds. Deze bijdrage wordt, na goedkeuring, rechtstreeks overgemaakt 

aan Lef, die de theaterlessen aanbiedt. Verder is er een zg. “Kidsregeling”. Een regeling die ook 

financiële steun kan bieden, voor culturele en sportieve activiteiten van kinderen. 

Zie: http://www.samenvoorallekinderen.nl/ 

 

Uitgangspunt is dat deze activiteit voor elk kind toegankelijk moet zijn. Gespreide betaling is mogelijk. 

De hoogte van het bedrag mag voor ouders geen belemmering zijn om hun kind mee te laten doen, en 

verdere spreiding is mogelijk. Daarover kan van tevoren contact opgenomen worden met de 

penningmeester ( penningmeester@jeugdtheater-lef.nl ). Bij het cursusgeld is inbegrepen: drinken en 

een versnapering voor de kinderen, een kopje koffie/thee voor de ouder(s)/verzorger en tevens het 

lesmateriaal en presentatiekosten. 

 

Veiligheid voor de kinderen  

Gastvrouw/heer. 

Uit veiligheidsoogpunt stellen wij, dat ouders/voogd om toerbeurt aanwezig moeten zijn als 

gastvrouw/heer bij de toneellessen van de kinderen. Dit i.v.m. een mogelijk ongelukje/calamiteit, 

waarbij de docent met kind naar een arts zou moeten en er dan niemand bij de andere kinderen 

aanwezig is. 

Tussentijdse beëindiging. 

Om begrotingstechnische redenen: bij tussentijdse beëindiging/ /opzegging blijft het cursusgeld 

verschuldigd over de rest van de cursus. 

 

Verhindering van de docent. 

Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent worden zoveel mogelijk door een andere docent 

gegeven, of ingehaald. 
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Verhindering van de deelnemer/deelneemster. 

Hij of zij laat zo tijdig mogelijk weten dat hij/zij verhinderd is. Procedure: telefonisch bij docent 

afmelden. Indien niet bereikbaar, spreek voicemail in en na de les word je teruggebeld door de docent. 

De telefoonnummers van de docenten worden aan het begin van het cursusjaar bekend gemaakt. 

Voor meer informatie. 

Voor vragen over lessen, indeling, enz. kunt u terecht bij secretariaat@jeugdtheater-lef.nl 

Bij mevr. Debbie van de Kerkhof voor groep 8-10+ en bij mevr. Corina Exposito voor groep 14+. De 

telefoonnummers worden via de Nieuwsbrief bekend gemaakt. 

Voor financiële vragen bij mevr. Bianca Lucas  penningmeester@jeugdtheater-lef.nl 

Voor alle andere vragen bij info@jeugdtheater-lef.nl of bij de voorzitter van Lef: dhr. Emile Rutten. 
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