
Regelement Jeugdtoneel “De Klotjes” 

 Het jeugd seizoen begint in mei tot de zomer vakantie. Na de zomervakantie starten we weer 

tot aan december.  

 We repeteren 1 maal in de week op donderdag avond van 19.00 uur tot 20.00. In Den Draai 

aan de Blasiusstraat 2, 5754 AV Deurne. 

 De opvoeringen zijn 2 maal in december,  bij Den Draai aan de Blasiusstraat 2 in Deurne.  

 Iedereen die mee doet ontvangt per mail een repetitie schema. 

 De Klotlanders zoeken samen met de regisseur een passend stuk.  

 Iedereen die mee doet krijgt een eigen script. 

 De contributie per seizoen, per kind bedraagt € 30,00.  

 Aangezien de leeftijd onder 18 jaar ligt vragen wij de ouders toestemming voor het 

lidmaatschap. We vragen ouders om het inschrijfformulier te ondertekenen en de en de 

automatische incasso in te vullen. 

 Bij beëindigen lidmaatschap in het lopend seizoen wordt de contributie niet terug betaald. 

 De minimum leeftijd is 8 jaar tot maximaal 15 jaar. 

 Per seizoen is er plaats voor 12 tot maximaal 15 kinderen 

 Je dient bij elke repetitie aanwezig te zijn. 

 We hebben de tijd hard nodig dus kom op tijd 19.00 uur is 19.00 uur. 

 Indien men niet op een repetitie aanwezig kan zijn moet dit uiterlijk 1 uur voorafgaand aan 

de repetitie telefonisch gemeld worden.  

 Als er mededelingen zijn vanuit de ouder(s) en/of verzorger(s) kan dit voorafgaand aan de 

repetitie, aan de leiding die op dat moment aanwezig is.  

 Pesten of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.   

 Ouders kunnen tijdens de repetitie aanwezig zijn om te kijken.  

 Naast het reguliere repetitie schema kan het voorkomen dat wij extra repetitie dagen 

inplannen indien dit noodzakelijk geacht wordt. Dit gaat altijd in overleg.  

 De leden zijn voornamelijk zelf verantwoordelijk voor de kleding die zij tijdens de voorstelling 

moeten dragen.  

 Het kan voorkomen dat we de leden vragen zelf voor de rekwisieten te zorgen. 

 Toneelgezelschap de Klotlanders houdt zich niet verantwoordelijk voor het zoek raken of 

kapot gaan van persoonlijke voorwerpen. 

 Leden (en hun ouders) gaan er mee akkoord dat er video en/of foto opname gemaakt 

worden tijdens de repetities of voorstelling.  

 Leden (en hun ouders) gaan er mee akkoord dat foto’s en/of video opnames gebruikt 

worden op social media, website of voor promotiemateriaal 

 Opgeslagen persoonlijke informatie worden niet uitgeleend aan derden en blijven in het 

archief van de secretaris van toneelgezelschap de Klotlanders. 

 

 

 

 

 

 

 


