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Bijlage I: Huishoudelijk reglement On Stage Muziek- en Musicaltheater 
 
Repetities en werkweekenden 
● Repetities zijn op dinsdagavond tussen 19.30 - 22.00u. Locatie: Cultuur BSO Monopole Langestraat 13 te 

Tilburg. In de planning staat welke repetities zijn gepland; 
● Er zijn ook twee repetitiedagen en een festivalactiviteit in het weekend. De data hiervan zijn bekend in de 

jaarplanning. Het is de bedoeling dat iedereen het programma van deze extra repetitiedagen en 
activiteiten volledig meedraait; 

● Het is de deelnemer bekend dat hij/zij/hen geacht wordt aanwezig te zijn op alle repetities. Enkel in 
overleg met het Artistiek Team kan hiervan worden afgeweken. Vòòr aanvang van de repetities geeft de 
deelnemer reeds bekende afwezigheid door aan het Artistiek Team; 

● Afmelding kan via e-mail of telefonisch, maar de deelnemer doet er alles aan om de energieke en 
ontspannende repetities van On Stage niet te missen! De deelnemer committeert zich daarnaast aan een 
goede voorbereiding voor repetities; 

● Als een repetitie onverhoopt geen doorgang kan vinden, hetzij door ziekte of andere omstandigheden van 
het Artistiek Team, wordt de verzuimde repetitie op een nader af te spreken tijdstip ingehaald; 

● Er vindt geen restitutie plaats indien een deelnemer repetities mist; 
● Tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs en op nationale feestdagen vinden er geen repetities 

plaats. 
 
Inschrijving  
● Het ondertekenen van het inschrijfformulier en machtigingsformulier verplicht je tot betalen. Wanneer je 

na 20 maart 2023 besluit alsnog niet deel te nemen, is er geen recht op restitutie van de 
deelnamevergoeding; 

● Na ontvangst van het ingevulde en getekende deelnameverklaring wordt een definitieve bevestiging van 
inschrijving naar de deelnemer gestuurd, alsmede mogelijke additionele informatie betreffende de 
productie en de locatie;  

● De deelnemersvergoeding à €242,- voor deelname aan de productie, zijn de kosten zoals omschreven op 
pagina 1 van de deelnameverklaring; 

● Bij uitblijven van betaling van de deelnamevergoeding op de daartoe overeengekomen incassodata, 
behoudt On Stage zich het recht voor om de deelname van de deelnemer te beëindigen, zonder restitutie 
van eventueel reeds gedane deelbetalingen; 

● Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf 
het moment dat de inschrijving is ontvangen. Dit geldt ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van 
inschrijven heeft ontvangen.  
 

Betaling  
● Het verschuldigde bedrag dient binnen de betaaltermijn te worden voldaan middels automatische incasso 

of overschrijving (voor deze laatste optie wordt €3,- administratiekosten in rekening gebracht). Zie 
hiervoor de deelnameverklaring en het machtigingsformulier; 

● Betaling middels automatische incasso geschieden in één termijn, overeenkomstig de betaaltermijn zoals 
genoemd op de deelnameverklaring en het machtigingsformulier. 
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Annuleren  
● Een door ons ontvangen en getekend inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de 

productie We Aren’t Kids Anymore in 2023 en tevens als acceptatie van het huishoudelijk reglement;  
● Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk via info@onstage-tilburg.nl;  
● Annulering kan tot uiterlijk maandag 20 maart 2023; 
● Bij annulering tijdens het productieproces – en na 20 maart 2023 –, is deelnemer het gehele bedrag 

verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. 
 
Algemene bepalingen 
● In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur van On Stage Muziek- 

en Musicaltheater; 
● Mogelijk spelen er ook bestuursleden mee met deze productie. Vriendelijk verzoek om vragen of 

opmerkingen over bestuurlijke en faciliterende zaken buiten de repetities te bespreken.


