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Huishoudelijk reglement project “Westend junior” 

 

Organisatie 

Het project “Westend Junior” wordt georganiseerd door Musical Vereniging West-Friesland (hierna 

MVWF). De leiding van het project is in handen van een stuurgroep. Indien in deze stuurgroep niet 

minimaal één bestuurslid van MVWF deelneemt, rapporteert de stuurgroep rechtstreeks aan het bestuur. 

Communicatie tussen deelnemers (en hun ouders/verzorgers) en de projectleiding vind plaats via het 

“Westend forum” waar deelnemers een inlog account toe zullen krijgen. 

 

Aanmelding en inschrijving 

Aanmelden voor het project gebeurt door het invullen van het aanmeldingsformulier en betaling van de 

deelnemersbijdrage. Aanmelding is definitief na ontvangst van de betaling. 

Deelname aan het project wordt aangegaan voor de duur van het gehele project.  

Voor het project geldt een minimum aantal van 20 en een maximum aantal van 35 deelnemers. Indien 

het aantal aanmeldingen dit maximum overschrijdt, zal er een wachtlijst worden bijgehouden. Bij uitval 

van een deelnemer, hebben kandidaten van de wachtlijst voorrang boven andere gegadigden. 

Deelnemers aan eerdere projecten van Westend (junior) hebben voorrang boven nieuwe aanmeldingen. 

 

Start van het project 

Het project start wanneer 7 dagen voor de aangegeven startdatum (datum eerste repetitie) het vereiste 

minimum aantal aanmeldingen plus betaling door de vereniging is ontvangen. Indien het vereiste 

minimum op die datum niet gehaald is, kan de vereniging besluiten het project af te gelasten. In dat geval 

zullen reeds betaalde deelnemersgelden binnen 7 dagen worden teruggestort op de rekening van waar 

deze zijn ontvangen. 

 

Einde van het project 

Het project eindigt zoals aangegeven op het inschrijfformulier, dan wel wanneer de vereniging zich om 

zwaarwegende redenen en/of overmacht genoodzaakt ziet het project te annuleren. 

Indien een deelnemer zich tussentijds wenst terug te trekken, kan dit alleen na schriftelijke melding 

hiervan en een gesprek tussen de projectleiding en de ouders/voogden van de deelnemer. Restitutie van 

de deelnamegelden is niet mogelijk, tenzij vooraf anders overeengekomen. 
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Betaling en restitutie 

Betaling geschiedt door het overmaken van de deelnemersbijdrage op IBAN  

NL88 RABO 0330 5263 59 ten name van Musicalvereniging Westend iz Junior.  

Indien het project niet start wegens niet bereiken van het minimum aantal deelnemers, zullen alle 

betaalde bijdragen volledig gerestitueerd worden. 

Bij annulering van het project geschiedt restitutie op basis van het resterend batig saldo binnen de 

projectbegroting, naar rato van het aantal deelnemers. 

In alle andere situaties bestaat geen recht op restitutie.  In voorkomende gevallen kan het bestuur 

besluiten hiervan af te wijken. 

 

Repetities 

Repetities vinden wekelijks plaats op maandagavond in wijkcentrum “Grote Waal” (Grote Beer 3, 1622 ES 

Hoorn), van 18:00 tot 20:00. Daarnaast kunnen extra repetities worden ingepland.  

Aanwezigheid bij de repetities is een vereiste voor deelname aan het project. Afmelding kan alleen bij de 

projectleiding (telefonisch/mail/app). Bij veelvuldige absentie of te laat komen kan een deelnemer van 

verdere deelname worden uitgesloten. 

Tijdens de repetities geldt: geen snoep, geen kauwgum en geen telefoon 

 

Aansprakelijkheid 

Musical Vereniging West-Friesland is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van eigendommen 

van de deelnemers of hun begeleiders in relatie tot activiteiten voortvloeiend uit deelname aan het 

project.  

Schade veroorzaakt door de deelnemers tijdens project activiteiten is gedekt door de 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van MVWF, tot het maximum zoals binnen de polisvoorwaarden 

bepaald. Schade welke niet (volledig) door voornoemde verzekering gedekt wordt, zal door MVWF op de 

ouders/verzorgers worden verhaald. 

 

Privacy 

Ten behoeve van de deelname aan het project, verzamelen wij de volgende gegevens van de 

deelnemende kinderen: 

 Naam, adres, geboortedatum en evt. eigen (mobiele)telefoonnummer van de deelnemers 

 Naam, adres en telefoonnummer(s) van de ouder(s) van de deelnemers 

 Bankgegevens van de ouder(s) 

 Kledingmaten van de deelnemes 

 Medische gegevens voor zover noodzakelijk en relevant voor een (veilig) deelname van de 

kinderen aan het project. 
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De contactgegevsn van de kinderen worden tot twee jaar na start deelname bewaard. De overige 

gegevens worden aan het eind van het project gewist. 

De ouders hebben te allen tijden inzagerecht in de door ons verzamelde gegevens en tevens het recht 

onjuistheden te laten corrigeren. 

Daarnaast maken wij foto en filmopnames van de kinderen tijdens voorstellingen, repetities en andere 

aan Westend-Junior gekoppelde activiteiten. Dit materiaal wordt door ons gebruikt voor promotie van de 

voorstelling en de vereniging. Dit materiaal wordt door ons gepubliceerd op internet (waaronder onder 

andere Facebook, Instagram, Youtube) en verspreid via onze eigen website en in sommige gevallen via 

"traditionele media" zoals kranten of weekbladen. 

Door opgave van uw kind aan het Westend-Junior project gaat u akkoord met de hiervoor vermelde 

gegevensverwerking en het hiervoor vermeldde gebruik van beeld- en geluidsmateriaal. 

 

Overige 

De ouders/verzorgers van de deelnemers dienen tijdens de activiteiten van het project waaraan hun 

kind/pupil deelneemt, ten alle tijden (telefonisch) bereikbaar te zijn voor de organisatoren. Hiertoe 

dienen zij een actueel telefoon nummer op te geven bij de projectleiding. Indien ouders/verzorgers niet 

bereikbaar zijn, zal MVWF geen verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen hiervan in geval van een 

calamiteit. 

Deelnemers aan het project Westend Junior, alsmede hun ouders/vertegenwoordigers, zijn geen lid van 

MVWF. Zij hebben derhalve geen toegang tot de ledenvergaderingen en geen stemrecht binnen de  

vereniging. Zulks uitgezonderd de situatie waarin ouders/verzorgers zelfstandig lid van Westend zijn. 

 

Tot slot 

De kinderen dienen thuis hun teksten en liedjes en dans te oefenen. Indien bij herhaling blijkt dat een 

kind de gevraagde teksten etc. tijdens de repetitie niet/onvoldoende beheerst kan dit gevolgen hebben 

voor de rol of voor de deelname aan het project. Zulks ter beoordeling van het AT in overleg met de 

projectleiding. 

Verder kan het AT besluiten om roverdeling tijdens het project te veranderen, als dit de kwaliteit van de 

productie te goede komt of in onvoorziene omstandigheden (zoals bv. uitval van een deelnemer) 

 

Voor zaken waar dit reglement niet in voorziet, beslist de projectleiding van Westend Junior. 

 


