
 
KOORREGLEMENT  

 
1) De repetities van Kinderkoor Konstantijn zijn op dinsdag van 18.00-19.00 uur o.l.v. Suzan 

Westerveld, Meander College, Dobbe 37, Zwolle 

2) Het is fijn als iedereen op tijd aanwezig is bij de repetities.  

3) Tijdens de schoolvakanties zijn er geen repetities.  

4) Afmelden voor repetities via de koor-app naar Suzan. 

5) De kinderen hebben een vaste map wekelijks mee naar de repetitie. Uitgedeelde muziek 
wordt hierin bewaard. De voorkeur gaat uit naar een map met insteekhoesjes, zodat er geen 
losse blaadjes blijven slingeren in en om de map.  

6) Data van optredens worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Van alle kinderen wordt 
verwacht dat zij hierbij aanwezig zijn. We werken lange tijd toe naar deze optredens en 
treden graag op als compleet team. Indien aanwezig zijn echt niet mogelijk is, dan graag 
binnen twee weken na aankondiging van het optreden melden bij Suzan. 

7) De laatste twee repetities voor een optreden zijn generale repetities. Ook hier wordt van 
alle kinderen verwacht dat zij hierbij aanwezig zijn. Indien aanwezig zijn echt niet mogelijk is, 
dan graag binnen twee weken na aankondiging van het optreden melden bij Suzan. 

8) Bij optredens zijn alle kinderen minimaal een half uur van tevoren aanwezig. Wij verzoeken 
alle ouders van tevoren goed te kijken naar de locatie van het optreden, zodat de kinderen 
op tijd aanwezig zijn.  

9) In geval van ziekte voor een optreden, nemen de ouders telefonisch contact op met Suzan: 
06-40719798. 

10) Suzan is bereikbaar voor en na de repetities voor vragen van ouders. In spoedgevallen 
tijdens de repetities ook telefonisch. Overige vragen kunnen worden gesteld via 
kinderkoorkonstantijn@gmail.com.  

11) In het verleden had het koor twee koorouders, die de presentielijst bijhouden en Suzan 
ondersteunen bij de repetities en concerten. We hopen deze traditie dit seizoen weer op te 
pakken. 

12) Zaken over financiën, inschrijvingen en afmeldingen gaan via de penningmeester van de 
stichting, Louis van den Berg: ledenadm.vuurvogelzwolle@gmail.com. Afmelden kan twee 
keer per jaar: per 1 februari en per 1 juli. 

13) Indien het een uitschrijving tijdens het cursusjaar betreft, graag van tevoren ook even 
berichten aan Suzan tijdens de repetitie.  

14) De koren worden soms gefotografeerd of gefilmd bij repetities of optredens. Wij gaan 
ervanuit dat het gebruik van groepsfoto’s op de website of in de media geen probleem is. 
Voor portretfoto’s zullen we altijd toestemming vragen. Mocht u toch problemen hebben 
met het voorkomen van uw kind op een groepsfoto, neem dan contact op met Suzan of met 
het bestuur: https://www.vuurvogelonline.nl/organisatie.  

15) De stichting heeft een vertrouwenspersoon, Wanda Everts: 
https://www.vuurvogelonline.nl/organisatie.  


