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Aanmeldingsformulier 2019/2020 - Musicalgroep Jongeren Rijen (11 t/m 18 jaar) 
 
Ondergetekende, ouder/verzorger van: 
 
Naam kind:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Straat + huisnummer: ……………………………………………………………………………….… 
 
Postcode: ……………………………………………………………………………………………….…… 
 
Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………..… 
 
Geboortedatum:……………………………………………………………………………….…………. 
 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………… 
 
Mobiel telefoonnummer:…………………………………………………………………………….. 
 
Naam ouder/rekeninghouder:……………………………………………………………………… 
 
Telefoon ouder:…………………………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………. 
 

• schrijft zijn/haar kind in voor de Musicalgroep Jongeren van Stichting TheaterRijk voor de periode maart 2019 
t/m januari 2020 en geeft hierbij toestemming aan Stichting TheaterRijk om*: 
o het verschuldigde cursusgeld ad € 270,- in 9 termijnen van € 30,- af te schrijven van rekeningnummer (IBAN):  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

o geeft geen toestemming om af te schrijven, maar maakt het verschuldigde cursusgeld ad € 270,-  zelf in 9 
termijnen van € 30,- over naar rekeningnummer NL03 RABO 0125 8413 02 t.n.v. Stichting TheaterRijk te Rijen. 
De verschuldigde bedragen dienen op 15 maart, 15 april, 15 mei, 15 juni, 15 september, 15 oktober, 
15 november, 15 december 2019, 15 januari 2020 op de rekening van Stichting TheaterRijk te staan. 

o Geeft geen toestemming om af te schrijven, maar maakt het verschuldigde cursusgeld (€ 270,-) zelf ineens 
over naar rekeningnummer NL03 RABO 0125 8413 02 t.n.v. Stichting TheaterRijk te Rijen. 
 

Door ondertekening gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en het privacy-beleid van Stichting TheaterRijk die 
beide als bijlage aan dit formulier zijn toegevoegd.  
 
Plaats: 
 
Datum:      Handtekening: 
 
................................    ......................................................... 
 
* Maak een keuze uit een van de drie opties 



Vrijwilligersformulier 
 
Stichting TheaterRijk is altijd op zoek naar vrijwilligers! Iedereen kan vrijwilliger worden: leden, ouders van leden, vrienden, 
kennissen, etc. Bent u of kent u iemand die het leuk zou vinden om Stichting TheaterRijk te helpen bij het realiseren van 
mooie en kwalitatief hoogstaande musicals? Als u het onderstaande formulier invult, nemen wij graag contact met u op!  
 
 
Naam:……………………………………………………………………………………………………….... 
  
Straat + huisnummer: ……………………………………………………………………………….… 
 
Postcode: ……………………………………………………………………………………………….…… 
 
Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………..… 
 
Geboortedatum:……………………………………………………………………………….…………. 
 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………… 
 
Mobiel telefoonnummer:…………………………………………………………………………….. 
 
Ik wil graag vrijwilliger worden voor: 

o Alle groepen van Stichting TheaterRijk 
o De Musicalgroep Jeugd 
o De Musicalgroep Jongeren 
o De Musicalgroep Volwassenen 
o De Theaterweek 

Ik zou graag willen ondersteunen bij: 
o Decorbouw 
o Maken van kostuums 
o PR (maken van bijvoorbeeld posters, flyers, promotiefilmpjes, etc.) 
o Grime  
o Kap 
o Tijdens de voorstelling (hulp achter de schermen) 
o Acties, zoals de Zetjesactie, de Grote Clubactie en de Oranjefonds-collecte 
o Werven van sponsors en donateurs 
o Schrijven van subsidieaanvragen 
o Iets anders, namelijk ……………………………………………………………. 

 
  



  
Algemene voorwaarden Stichting TheaterRijk 
 
1. Inschrijving 
 1. Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier, of het inschrijven via internet, verklaart u zich akkoord met deze algemene 
voorwaarden. 
 2. De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild. 
 3. Indien de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. 
 4. Door het insturen of afgeven van een inschrijfformulier, of het inschrijven via internet, gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige 
cursusgeld. 
 5. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor plaatsing in een groep, tenzij anders vermeld. 
 6. Uw plaatsing komt te vervallen indien u na toezending van twee schriftelijke aanmaningen, nog een of meerdere incasso-opdrachten van 
Stichting TheaterRijk heeft openstaan. In voorkomend geval zullen wij u hiervan schriftelijk in kennis stellen. 
 
2. Annulering 
 1. Annuleren van uw inschrijving kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat van Stichting TheaterRijk. Dit geldt ook voor inschrijvingen die 
digitaal naar Stichting TheaterRijk zijn verstuurd. Uw annulering geldt pas, wanneer deze schriftelijk door Stichting TheaterRijk is bevestigd. 
 2. Na inschrijving kan er tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus schriftelijk worden afgemeld zonder financiële consequenties. 
 3. Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het volledige cursusgeld te betalen. 
 
3. Restitutie 
 1. Restitutie van het cursusgeld vindt in de regel niet plaats. Indien er bijzondere omstandigheden zijn die een restitutie mogelijk rechtvaardigen, 
dient een gemotiveerd verzoek om restitutie ingediend te worden bij het hoofdbestuur van Stichting TheaterRijk. Het hoofdbestuur is bevoegd 
om dit verzoek toe- of af te wijzen. Onder bijzondere omstandigheden kan onder meer worden gerekend: langdurige ziekte, verhuizing of een 
wijziging in werk-gerelateerde verplichtingen waardoor deelname aan cursus niet (meer) haalbaar is. 
 2. Bij een eventuele restitutie wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. 
 3. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie. 
 
 4. Betalingen 
 1. Het verschuldigde cursusgeld dient op de op het aanmeldingsformulier aangegeven wijze te worden voldaan. 
 2. Stichting TheaterRijk zal bij betalingsachterstand de volgende stappen ondernemen: 
 1. Sturen van een schriftelijke herinnering; 
 2. Sturen van een tweede schriftelijke herinnering (inclusief € 15,- administratiekosten); 
 3. Inschakelen incassobureau (kosten voor rekening betalingsplichtige). 
 
5. Algemeen 
 1. Stichting TheaterRijk behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. 
 2. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht vervanging niet mogelijk zijn en de cursus eenmalig komen te 
vervallen, dan wordt dit per e-mail dan wel telefonisch doorgegeven. 
 3. Stichting TheaterRijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Stichting 
TheaterRijk is tevens niet aansprakelijk voor schade aangebracht door een cursist aan de repetitie- en of presentatieruimte. 
 4. Tijdens schoolvakanties en nationale en erkende feestdagen wordt er geen cursus gegeven. 
 5. Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld de cursus, medewerkers of over facilitaire en administratieve zaken kunt u 
contact opnemen met het secretariaat van Stichting TheaterRijk. 
 
6. Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacy-beleid opgesteld. Door het ondertekenen van het 
aanmeldformulier gaat u akkoord met dit beleid. 
 
7. Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Stichting TheaterRijk behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden 
te allen tijde aan te passen. Wij verwijzen u naar onze website www.theaterrijk.nl voor de actuele versie. 
 
Stichting TheaterRijk, mei 2018   
 
  



Privacy-beleid Stichting TheaterRijk 
 
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteert TheaterRijk de volgende uitgangspunten t.a.v. privacy en 
gebruik van persoonsgegevens: 
 
Welke persoonsgegevens worden vastgelegd? 
Wij leggen de volgende persoonsgegevens van u vast: 

• Naam 
• Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) 
• Telefoonnummer 
• Geboortedatum  
• Email-adres 
• IBANnummer  

 
De vastlegging geschiedt digitaal in beveiligde Excelbestanden. De gegevens worden door de penningmeester en secretaris bewaard gedurende 
de looptijd van het cursusjaar (Musicalgroep Jongeren ieder seizoen van januari tot januari, Musicalgroep Jeugd en Volwassenen ieder seizoen 
van juli tot juli, Theaterweek ieder seizoen van mei tot augustus) en daarna verwijderd. 
 
Welke beeld- en geluidopnames worden vastgelegd? 
Er worden regelmatig foto’s van specifieke groepen of individuen binnen de verschillende groepen van stichting TheaterRijk gemaakt en 
gearchiveerd. In voorkomende gevallen worden er ook filmopnames of geluidsopnames gemaakt.   
 
Waarom worden de persoonsgegevens vastgelegd? 
De persoonsgegevens worden vastgelegd ter bevestiging van het lidmaatschap, ten behoeve van de financiële administratie en deelname aan 
activiteiten. Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en email-adres worden uitsluitend op een castlijst (ter verspreiding onder leden van 
een specifieke groep van stichting TheaterRijk) opgenomen indien hiertoe schriftelijke toestemming is verleend.  
 
Waarom worden beeld- en geluidopnames vastgelegd? 
De foto’s, films en geluidopnames worden vastgelegd ten behoeve van PR-activiteiten. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan gebruik van het 
materiaal in posters, flyers, persberichten, website en facebook. 
 
In het kader van informatieverstrekking over ‘wie, wie is’ kunnen worden de foto’s van leden van het creatief team geplaatst op de website.  
 
Recht tot inzage en aanpassing 
U hebt het recht om de betreffende gegevens op elk moment in te zien en te (laten) aanpassen. Om uw gegevens te (laten) aanpassen kunt u 
contact opnemen met de secretaris. 
 
Toestemming 
De AVG regelt dat u toestemming moet verlenen voor het gebruik door het bestuur dan wel daartoe bevoegde commissies van bovengenoemde 
persoonsgegevens en het beeld- en geluidsmateriaal. Deze toestemming verleent u per theaterseizoen met het ondertekenen van het 
aanmeldformulier en de algemene voorwaarden. 
 
 
Rijen, 25 mei 2018 
 
 


