
 
 
Algemene Voorwaarden Stichting Volgspot 
 
Stichting Volgspot is een overkoepelende organisatie met onder andere een zangschool en een 
theaterdansschool voor deelnemers van alle leeftijden vanaf groep 1 van de basisschool. De 
organisatie is gevestigd in Uden, maar is ook toegankelijk voor deelnemers buiten Uden. 
 
Bij Stichting Volgspot staat samen creëren centraal. Stichting Volgspot organiseert ieder jaar 
voorstellingen waar leerlingen kunnen laten zien wat ze geleerd hebben. Dit kunnen voorstellingen zijn 
waarin alleen gezongen of gedanst wordt, maar Stichting Volgspot verzorgt voor haar leerlingen ook 
theatervoorstellingen waarin meerdere theatervormen zoals toneel, zang, dans en nieuwe media 
samen komen. 
 
Stichting Volgspot biedt ook eenmalige lessen aan in de vorm van masterclasses en workshops waar 
deelnemers zich apart voor kunnen inschrijven. Op de website www.stichtingvolgspot.nl vind je 
algemene informatie over de opzet en inhoud van de reguliere lessen, masterclasses en workshops. 
 
Lidmaatschap voor reguliere repetitielessen 
Deelname aan de reguliere lessen van Stichting Volgspot vindt altijd plaats voor de duur van 1 
repetitiejaar. Daarna kunnen nieuwe audities volgen voor een volgend jaar. Het repetitiejaar loopt 
samen met het schooljaar. 
 
Het lesgeld voor een repetitiejaar is vastgesteld op € 280,-. Dit lesgeld wordt in twee gelijke termijnen 
van € 140,- geïncasseerd. Het incasseren vindt in september en februari plaats. 
 
Je kunt alleen schriftelijk opzeggen via e-mail bij Patricia Bevers via e-mailadres 
patricia@stichtingvolgspot.nl. Bij tussentijdse opzegging volgt geen terugbetaling van of korting op het 
lesgeld van het lopende half jaar.  
  
Per jaar wordt voor de leerlingen eenmalig een extra bedrag van € 40,- voor kleedgeld in rekening 
gebracht. Hiervan wordt kleding voor optredens aangeschaft. Dit gebeurt ieder jaar en geldt niet voor 
leerlingen van Klas 4. 
 
Locatie en tijden per klas 
Lessen worden wekelijks gegeven op maandag bij Kunst & Co, Mondriaanplein 16 in Uden. Er wordt 
niet gerepeteerd in de (basis)schoolvakanties. 
 
Presentie 

Van alle leerlingen wordt verwacht dat ze minimaal 90% van de lessen aanwezig zijn en deelnemen 

aan de verschillende optredens. Bij een te hoge afwezigheid volgt een gesprek met de leerling/ouders 

dat kan leiden tot stopzetting van deelname. 

 

Afmelden repetitieles/ optredens 

Afmelden voor een repetitieles/ optreden dient op tijd te gebeuren, met opgaaf van reden. Via de 
klassenapp kun je een bericht sturen aan Floor-Anne of Patricia. 
 
Kleding 
Leerlingen kleding uitgereikt die ze tijdens optredens dragen. De volgende regels gelden er voor het 
bezit, dragen en onderhouden van deze kleding: 

- De kleding wordt door de leerling mee naar huis genomen en volgens de wasvoorschriften 
gewassen en onderhouden. De kleding mag niet in de wasdroger gedroogd worden. 

- De kleding blijft eigendom van Stichting Volgspot en moet aan het einde van het repetitiejaar 
gewassen en in goede staat ingeleverd worden. Als bij inlevering de kleding niet compleet is 
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of is beschadigd ten gevolge van onzorgvuldig gebruik, kan Stichting Volgspot de kosten 
hiervan aan de betreffende leerling in rekening brengen. 

- Het is niet toegestaan de kleding uit te lenen aan derden of te dragen bij andere 
gelegenheden dan optredens van Stichting Volgspot. 

- Leerlingen zorgen zelf voor bijpassende schoenen. Afhankelijk van de verstrekte kleding 
volgen hierover per optreden richtlijnen. 
Bij sommige optredens kan het voorkomen dat leerlingen verzocht worden zelf voor een 
bepaald kledingstuk te zorgen. Denk hierbij aan een witte broek, spijkerbroek etc. Als dit het 
geval is worden leerlingen hierover tijdig geïnformeerd. 

 
Leerlingen van de Royal Class zullen voor optredens op tijd informatie krijgen over de kleding die 
daarbij gedragen moet worden. Van hen wordt verwacht dat zij zelf voor deze kleding zorgen. 
 
Privacy en verwerking van persoonsgegevens 
Stichting Volgspot verzamelt persoonsgegevens van leden om een ledenadministratie te kunnen 

voeren zoals omschreven in de privacy verklaring. De persoonsgegevens worden gebruikt om leden 

voor vaste lessen en auditanten en leerlingen voor eenmalige lessen juist, tijdig en volledig te kunnen 

informeren. 

 
Tevens dienen deze gegevens ervoor om de financiële administratie op de juiste manier te kunnen 
uitvoeren. De hierboven genoemde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de activiteiten 
van Stichting Volgspot voor haar doelgroep uit te kunnen voeren. 
 
Foto-, film- en geluidsmateriaal wordt alleen gebruikt om inzage te geven in wat leden van Stichting 
Volgspot met hun muzikale en artistieke uitingen bewerkstelligen. Zodoende geven we onze 
doelgroep een inkijkje in onze activiteiten. Dit foto-, film- en geluidsmateriaal is er om aan elkaar te 
laten zien wat we bereiken en is er om nieuwe leden en sponsoren aan te werven. 
 
Het is ouders/ leerlingen/ derden niet toegestaan om filmpjes van repetities en/ of optredens op social 
media te plaatsen, zonder voorafgaande toestemming van de docenten of Zakelijk en/ of Artistiek 
leider van Stichting Volgspot.  
 
Bij aanmelding voor lessen van Stichting Volgspot geven de leerlingen/ ouders toestemming voor het 
gebruik van foto-, film- en geluidsmateriaal voor de hierboven genoemde doeleinden. Als je hier geen 
toestemming voor wilt geven kun je dit voor aanvang van het theaterseizoen schriftelijk per e-mail 
aangeven bij Stichting Volgspot. Dit kan natuurlijk ook gedurende het repetitiejaar zoals omschreven 
wordt in de privacy verklaring. 
 
Bezoek van ouders/verzorgers 
Het is voor ouders/verzorgers niet mogelijk om de reguliere repetitielessen te bezoeken. Daarvoor 
hebben we speciale open lessen en presentaties waarvoor ouders uitgenodigd worden. 
 
Overmacht (force majeur) 
Indien door overmacht lessen geen doorgang kunnen vinden, is Stichting Volgspot niet gebonden aan 
restitutie van een deel van het lesgeld. Natuurlijk doen we er alles aan om de lessen te laten 
doorgaan. 
 
Auteursrechten 
De liedjes en scripts voor repetitielessen en voorstellingen zijn beschermd door het auteursrecht. Het 
vermenigvuldigen of openbaar maken van liedjes of scripts zonder toestemming van Stichting 
Volgspot is niet toegestaan. 
 
Aansprakelijkheid 



 
 
Stichting Volgspot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of gevolgschade, 
in welke vorm dan ook, bij persoonlijk letsel of beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen. 
 
Tot slot 
Stichting Volgspot heeft het recht om wijzigingen op de Algemene Voorwaarden door te voeren. In alle 
gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zullen beslissingen worden genomen 
door de docenten, in overleg met het Bestuur van Stichting Volgspot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste update algemene voorwaarden 22-juli-2022. 


