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REGLEMENTEN/HUISREGELS 

STICHTING SINGING STARS 

 

Doelstelling Stichting Singing Stars 

De doelstelling van stichting Singing Stars is het verzorgen van zang, dans en dramalessen en het 

organiseren van activiteiten, evenementen en voorstellingen in dien aard. 

Bestuur 

Mieke Kortekaas  Voorzitter  singingstars@live.nl 

Nicole Bilsen    Secretaris  singingstars@live.nl 

Marjan Kortekaas   Penningmeester marjankortekaas@hotmail.com  ledenadministratie 

Postadres 

Mgr. Broerestraat 29 – 2215 ER – Voorhout 

Contactgegevens 

singingstars@live.nl 

06-41219027 

Locaties groepslessen 

De Speleweij 

Breughelhof 8 

Voorhout 

Basisschool de Emmaus 

Bonekruidstraat 8 

Voorhout 

Sportschool Kaizen 

Herenstraat 126B 

Voorhout 

Akkoord reglementen 

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier óf het volgen van een lessenreeks gaat de ouder(s) / 

verzorger(s) van de leerling akkoord met deze reglementen/huisregels. 
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INSCHRIJFPROCEDURE 2 – 4 jaar 

Aanmelden 

Via de website www.singingstars.nl kan de ouder/verzorger een leerling aanmelden voor een 

lessenreeks.   

Betaling 

Na de eerste les zal er een betaalverzoek voor het lesgeld naar de ouder/verzorger per mail worden 

verzonden. 

Beëindigen lessen door ouder/verzorger 

De lessen die een korte periode omvatten eindigen automatisch na de lessenreeks. Tussentijds 

opzeggen is niet toegestaan. 

Beëindigen lessen door stichting 

De stichting behoudt zich het recht voor de lessen te beëindigen in geval van overmacht (te denken 

valt aan bijv. een locatie die niet meer beschikbaar is vanwege schade, langdurige ziekte van een 

docent en andere onoverkomelijk heden). Ook kan de stichting besluiten het lidmaatschap van een lid 

te beëindigen wanneer het gedrag van dit lid bij herhaling ongewenst of storend is, of omwille van de 

veiligheid van medeleerlingen en/of docent. 

 

 

 

INSCHRIJFPROCEDURE 4 – 21 jaar 

Proefles 

Geïnteresseerden kunnen zich via de website www.singingstars.nl of via singingstars@live.nl aanmelden 

voor een proefles. Deze proefles is gratis en geeft de leerling en de ouder de kans om te kijken of de 

lessen van de Singing Stars bij hem of haar passen. Indien het maximum aantal leerlingen in een les is 

bereikt zal de geïnteresseerde op een wachtlijst worden geplaatst en worden ingelicht indien er een 

instroommoment mogelijk is. 

Inschrijving 

Na het inleveren van een ondertekend inschrijfformulier en reglementen plus het inschrijfgeld is de 

leerling ingeschreven bij de stichting voor de loop van het seizoen (schooljaar) of een vastgestelde 

periode van een lessenreeks. Vanaf dat moment wordt zijn of haar plekje gereserveerd in de les. 

 

Inschrijfgeld 

Voor het inschrijven van een nieuwe leerling dient er een bedrag van € 20 te worden betaald als 

inschrijfgeld. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de contributie. 

Lesgeld 

Bij inschrijving ontvangt de ouder/verzorger het informatieboekje stichting Singing Stars. Hierin staan de 

actuele prijzen van het lesgeld vermeld. Tevens zijn deze opvraagbaar bij de ledenadministratie via 

singingstars@live.nl. De ouder/verzorger ontvangt een rekening aan het begin van het seizoen of de 

lesperiode voor de betaling van het lesgeld. Mocht de ouder/verzorger het bedrag in delen willen 

betalen kan deze zich wenden tot de penningmeester via marjankortekaas@hotmail.com (Marjan 

Kortekaas/ledenadministratie).   

http://www.singingstars.nl/
http://www.singingstars.nl/
mailto:singingstars@live.nl
mailto:singingstars@live.nl
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Tegemoetkoming lesgeld/Sport- en cultuurregeling 

De gemeente Teylingen stelt een bedrag van € 75 per kind beschikbaar aan gezinnen met een 

minimum inkomen. Indien een ouder/verzorger gebruik wil maken van de Sport- en cultuurkorting kan 

deze terecht bij Marjan Kortekaas. De aanvraag is zeer eenvoudig geregeld zonder dat er veel 

informatie aan de gemeente of aan de stichting te hoeft worden overdragen. Maak er dus gebruik van 

mocht het op uw situatie van toepassing zijn. U kunt Marjan persoonlijk benaderen via 

marjankortekaas@hotmail.com. Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u hier: 
https://www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/sport-cultuur-en-evenementen/kunst-en-

cultuur/sport-en-cultuur/sport-en-cultuurkorting.html 

Beëindigen lessen door ouder 

De lessen die worden gegeven voor een periode van een schooljaar worden ieder seizoen stilzwijgend 

verlengd tenzij er schriftelijk of per mail wordt opgezegd aan het einde van het seizoen, met 

inachtneming van 1 maand opzegtermijn, gerekend tot de laatste repetitiedag.  

Indien er tussentijds wordt opgezegd, wordt het lesgeld niet geretourneerd. De lessen die een korte 

periode omvatten eindigen automatisch na de lessenreeks. 

Beëindigen lessen door stichting 

De stichting behoudt zich het recht voor de lessen te beëindigen in geval van overmacht (te denken 

valt aan bijv. een locatie die niet meer beschikbaar is vanwege schade, langdurige ziekte van een 

docent en andere onoverkomelijkheden). Ook kan de stichting besluiten het lidmaatschap van een lid 

te beëindigen wanneer het gedrag van dit lid bij herhaling ongewenst of storend is, of omwille van de 

veiligheid van medeleerlingen en/of docent. 

 

ALGEMENE HUISREGELS 

Aanwezigheid ouder/verzorger 

Bij de Little Stars is de aanwezigheid van een ouder/verzorger bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar 

verplicht. De stichting verzorgt, indien mogelijk, een aparte ruimte waar koffie en thee aanwezig is. 

Vanaf 3 jaar is het mogelijk voor een ouder/verzorger om aanwezig te zijn, maar is het niet verplicht. 

Tijdens de lessen van de Mini Stars, Singing Stars 1, 2 en 3 is het niet toegestaan voor een ouder of 

verzorger om in de repetitieruimte te verblijven.  

Afmelden les 

Mocht een leerling op één van de lestijden niet aanwezig kunnen zijn bij de repetitie dient de 

ouder/verzorger dit, bij voorkeur via whatsapp of sms, door te geven via 06-30635212 (Nicole Bilsen). 

Afwezigheid eindvoorstelling (deelname vanaf 4 jaar) 

Het afmelden voor onze jaarlijkse eindvoorstelling dient minimaal 3 maanden voorafgaande aan de 

datum te worden doorgegeven via singingstars@live.nl. Dit in verband met de voorbereidingen die 

worden getroffen om alle leden van bijv. kleding te voorzien. Wordt dit niet gedaan zullen de 

gemaakte kosten voor de leerling in rekening worden gebracht. 

Beeldmateriaal 

Tijdens activiteiten van de stichting kunnen er foto’s worden gemaakt door de docenten/vrijwilligers die 

worden gebruikt voor publicatiedoeleinden (gedrukte pers en digitaal via onze Facebook 

pagina/Instagram). Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de ouder(s) / verzorger(s) van 

de leerling akkoord met het verspreiden van beeldmateriaal op deze wijze. Indien een ouder, verzorger 

hier geen toestemming voor wil geven dient dit per email te worden aangegeven via 

singingstars@live.nl. 

https://www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/sport-cultuur-en-evenementen/kunst-en-cultuur/sport-en-cultuur/sport-en-cultuurkorting.html
https://www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/sport-cultuur-en-evenementen/kunst-en-cultuur/sport-en-cultuur/sport-en-cultuurkorting.html
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Benodigdheden 

Er is geen speciale kleding nodig om les te volgen bij de Singing Stars, maar een leerling moet zich wel 

vrij kunnen bewegen. Daarnaast zijn de volgende artikelen verplicht. 

Little Stars en Mini Stars 

* Dans of gymschoenen tenzij anders is aangegeven (bijv. blote voeten) 

 

Singing Stars 1, 2 en 3 

* Multomap (A4 formaat)  

* Insteekhoezen 

(Het dragen van slippers is tijdens de lessen niet toegestaan) 

Tevens dient iedere leerling voor voorstellingen in het bezit te zijn van een passende witte én zwarte 

basis kledingset bestaande uit een t-shirt met lange mouw, een legging met lange pijpen en 

balletschoenen. 

Gezamenlijke lessen/repetities (vanaf 4 jaar) 

Voor een optreden kunnen er één of meerdere gezamenlijke repetities worden ingepland. Deze zijn 

bedoeld om de verschillende leeftijdsgroepen samen te kunnen laten repeteren. Daarnaast komen de 

kinderen dan bij elkaar om het totaalbeeld te kunnen vormen en iedereen een plekje te kunnen 

geven. Deze gezamenlijke repetities zullen doorgaans rond de reguliere lestijden worden ingepland. De 

gezamenlijke repetities worden aangekondigd per e-mail / nieuwsbrief. Iedere leerling is verplicht aan 

deze gezamenlijke repetities deel te nemen. Mocht een leerling niet in staat zijn deel te nemen moet dit 

geruime tijd vooraf bij de docent of per email worden aangegeven. 

Inhalen van een groepsles 

Indien een leerling een groepsles heeft moeten missen door privé omstandigheden kan hij of zij een 

aanvraag doen om de les in te halen op de andere lesdag. Dit kan alleen indien er op de andere 

lesdag een zelfde leeftijdsgroep wordt aangeboden. Het inhalen kan worden aangevraagd per email 

(singingstars@live.nl). 

Lesmateriaal 

Het lesmateriaal is en blijft eigendom van stichting Singing Stars. Leerlingen mogen dit niet aan derden 

uitlenen/vermenigvuldigen of gebruiken buiten de lessen van de stichting om.  

Lesrooster groepslessen 

Het lesrooster is inzichtelijk op de website www.singingstars.nl/lesrooster. Een maand voor de start van 

een nieuw seizoen zal het lesrooster bekend worden gemaakt. 

Onvoorziene omstandigheden (uitval docent) 

Indien een docent door onvoorziene omstandigheden de les niet kan uitvoeren zal de stichting haar 

uiterste best doen om een vervangend docent te regelen. Indien dit niet mogelijk is kan de les worden 

geannuleerd. De ouder/ verzorger wordt per email of telefoon op de hoogte gebracht. Deze les zal niet 

op een later tijdstip worden ingehaald. Indien het een langere periode van afwezigheid betreft zal de 

stichting naar een passende oplossing zoeken. 

Persoonsgegevens 

Stichting Singing Stars werkt conform een privacy protocol volgens de AVG. Deze is inzichtelijk op de 

website www.singingstars.nl.  
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Verantwoordelijkheid 

De docentes en vrijwilligers van stichting Singing Stars dragen met veel zorg de verantwoordelijkheid 

over de leerlingen ten tijden van de les(sen). Vanaf de starttijd van de les (bij het aftekenen van de 

aanwezigheidslijst door de docent) en direct na de eindtijd ligt de verantwoordelijkheid bij de 

ouder/verzorger. 

W.A. verzekering 

Iedere ouder/verzorger is verplicht een W.A. verzekering voor zijn of haar kind te hebben afgesloten.  

 

 

 

EXTRA ACTIVITEITEN 

Optredens 

Als stichting zetten wij ons in om optredens te verzorgen voor verschillende doelgroepen. Deze 

optredens gebeuren in samenwerking met diverse organisaties waaronder Fonds 1818. 

Geruime tijd voor een optreden krijgen de betrokken leerlingen een brief met de informatie over de 

aanvangstijden etc. of het staat vermeld in één van de nieuwsbrieven die iedere ouder per e-mail 

ontvangt. Niet alle optredens zijn bedoeld voor alle leerlingen, omdat de meeste locaties geen ruimte 

bieden aan zo’n groot aantal. Er wordt altijd geprobeerd de groepen zo eerlijk mogelijk te verdelen 

over de optredens. 

Nieuwe leden moeten er rekening mee houden dat er niet direct aan optredens mee kan worden 

gedaan. Dit is afhankelijk van het gekozen repertoire. Kijk daarom goed of hiervan een aantekening is 

gemaakt bij de melding voor een optreden om teleurstellingen te voorkomen. 

Aanmelden/afmelden optredens 

Mocht een leerling bij de groep horen die een optreden gaat verzorgen gaan wij er automatisch vanuit 

dat de leerling deelneemt aan het optreden. Indien de leerling niet in staat is om deel te nemen aan 

een optreden dient dit, minimaal 1 maand voorafgaande aan de datum van het optreden, te worden 

doorgegeven. Het is van groot belang dat dit gebeurt in verband met het repertoire en de eventuele 

doorgang van ieder optreden. Mocht een ouder/verzorger/leerling dit nalaten kan dit gevolgen 

hebben voor het lidmaatschap. 

Privé zanglessen 

Bij interesse in privé zangles kan dit worden aangevraagd via singingstars@live.nl.  

 

Topklas 

De Topklas kan als uitbreiding op de groepsles worden gevolgd. Hierin krijgen kinderen in een kleine 

groep extra acteer-/dramalessen. Leerlingen van de Singing Stars kunnen zich hier voor aanmelden via 

singingstars@live.nl. 

 

mailto:singingstars@live.nl

