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Algemene Voorwaarden & huishoudelijk reglement 
voor leden, deelnemers & teammembers 
Geldig vanaf 1 september 2022 
 
Artikel 1:  Definities: 

1.1 Theatergroep Renaissance: informele vereniging, gevestigd te Den Helder. 
1.2 1. Activiteit: bijeenkomst in de ruimste zin van het woord, georganiseerd door, of  

namens Theatergroep Renaissance ten behoeve van haar leden en 
deelnemers, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: repetities, 
uitvoeringen, besprekingen. 

2. Evenement: bijeenkomst, georganiseerd door Renaissance Entertainment, in  
opdracht van derden ten behoeve van haar Teammembers, waaronder 
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: (straat)theater, thema-avonden. 

1.3 Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van Theatergroep Renaissance. 
1.4 Aanmelding: het, bij interesse, aanmelden bij Theatergroep Renaissance en/of 

Renaissance Entertainment. Dit is nog géén officiële inschrijving. 
1.5 Overeenkomst: afspraak tot inschrijving en daarmee lidmaatschap en/of deelname 

aan activiteiten en/of evenementen van Theatergroep Renaissance en/of 
Renaissance Entertainment 

1.6 1. Deelnemer: de persoon die zich aanmeldt voor  
deelname aan activiteiten en als zodanig is geregistreerd. Een deelnemer 
heeft geen stemrecht m.b.t. bestuurlijke besluiten. 

2. Lid: het gewone lid of het buitengewone lid (sponsorleden daaronder niet 
begrepen) van Theatergroep Renaissance die als zodanig is geregistreerd. 
Een lid heeft stemrecht m.b.t. bestuurlijke besluiten. 

3. Donateur: zij, die door het bestuur als donateur is toegelaten d.m.v. 
aanmelding als “Vriend/Sponsor van Renaissance”. Een donateur heeft geen 
stemrecht m.b.t. bestuurlijke besluiten. 

4. Team Member: de persoon die zich aanmeldt voor deelname aan 
evenementen van Renaissance Entertainment en als zodanig is geregistreerd. 
Een Entertainment Team Member heeft geen stemrecht m.b.t. bestuurlijke 
besluiten en maakt geen deel uit als deelnemer van Theatergroep 
Renaissance. 

1.7 1. Projectbasis: inschrijfmethode voor deelnemers. Alleen mogelijk indien een  
project halverwege een boekjaar eindigt en ingeschrevene heeft reeds, met 
inachtneming van de opzegtermijn, aangegeven reguliere inschrijving te 
willen beëindigen. 

2. Oproepbasis: inschrijfmethode voor Deelnemers/Teammembers. Alleen 
mogelijk als men niet actief deelneemt aan activiteiten. Worden alleen 
opgeroepen indien nodig.  

 
Artikel 2: Naam, zetel en duur 

2.1 De vereniging draagt de naam Theatergroep Renaissance en is opgericht op 1 april 
2018 

2.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Helder. 
2.3 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2.4 Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar. 

 
Artikel 3: Doel 

3.1 De theatergroep heeft ten doel om: 
a. met enthousiaste, getalenteerde en betrouwbare leden/deelnemers een 

theaterstuk op te voeren. 
b. met Teammembers deel te nemen aan o.a. diverse evenementen. 
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3.2 De theatergroep tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
a. met leden/deelnemers regelmatig repetities te houden om uiteindelijk een 

succesvol theaterstuk voor publiek op te voeren. 
b. met Team Members regelmatig ideeën uit te wisselen m.b.t. nieuwe 

evenementen en deze succesvol uit te voeren. 
3.3 De vereniging beoogt niet het maken van winst. Eventuele overschotten zullen leiden 

tot herbestemming ten gunste van de doelstelling van de vereniging. 
 
Artikel 4: Overeenkomst 

4.1 De overeenkomst komt tot stand doordat het bestuur van Theatergroep Renaissance 
een schriftelijke aanmelding ontvangt via een aanmeldingsformulier of doordat een 
lid/deelnemer/Teammember aangemeld wordt via  www.theatergroeprenaissance.nl 
en deze aanmelding door Theatergroep Renaissance als officiële inschrijving wordt 
bevestigd aan lid/deelnemer/Teammember d.m.v. een officieel inschrijfformulier 
gevolgd door een (digitale) ondertekening van zowel Theatergroep Renaissance als 
lid/deelnemer/Teammember. 

4.2 De inschrijving van lid/deelnemer/Teammember is persoonlijk en kan niet worden 
overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. 

4.3 Indien lid/deelnemer/Teammember bij aanvang van inschrijving nog niet de leeftijd 
van 18 jaar heeft bereikt dient er tevens door een wettelijke vertegenwoordiger 
ondertekend te worden. 

4.4 De wettelijke vertegenwoordiger zoals in punt 4.3 genoemd is verantwoordelijk voor de 
inschrijving van minderjarig lid/deelnemer/Teammember tot aan het bereiken van de 
18e verjaardag van lid/deelnemer/Teammember. Hierna zal de verantwoordelijkheid 
van inschrijving worden overgedragen naar lid/deelnemer/Teammember. 

 
Artikel 5: Beëindiging inschrijving lid/deelnemer/Teammember 

5.1 De inschrijving van lid/deelnemer/Teammember eindigt: 
a. door opzegging door lid/deelnemer/Teammember. 
b. door opzegging door Theatergroep Renaissance. 
c. door ontzetting. 
d. door de dood van lid/deelnemer/Teammember. 
e. voor deelnemers: automatisch door beëindiging van een project indien 

inschrijving op projectbasis. 
5.2 1. Opzegging van de overeenkomst door lid/deelnemer kan slechts geschieden  

tegen het einde van een boekjaar (uitgezonderd inschrijving op projectbasis). 
Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken. Indien een opzegging niet 
tijdig heeft plaatsgevonden, loopt de overeenkomst door tot het einde van 
het eerstvolgende boekjaar. 

   2. Opzegging van de overeenkomst door Teammember geschiedt schriftelijk  
aan het bestuur met inachtneming dat Teammember niet aangemeld staat 
voor een evenement. Indien er nog een aanmelding van een evenement 
staat geregistreerd loopt de overeenkomst door tot het einde van het nog 
geplande evenement. 

5.3 Inschrijving van lid/deelnemer/Teammember eindigt onmiddellijk:  
a.  Wanneer lid/deelnemer/Teammember zijn/haar verplichtingen jegens de 

theatergroep niet nakomt en wanneer redelijkerwijs van 
lid/deelnemer/Teammember niet gevergd kan worden de overeenkomst te 
laten voortduren. 

b. Na beëindiging van een project indien inschrijving op projectbasis. 
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5.4 Opzegging van overeenkomst namens Theatergroep Renaissance kan op elk moment 
door het bestuur worden gedaan:  
1. wanneer een lid/deelnemer na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand niet 

volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens Theatergroep Renaissance 
over het lopende boekjaar heeft voldaan. 

2. Wanneer een lid/deelnemer/Teammember heeft opgehouden te voldoen 
aan de vereisten die op dat moment door het algemeen reglement voor de 
inschrijving worden gesteld. 

5.5 De opzeggingstermijn is ten minste vier (4) weken (uitgezonderd inschrijving op  
projectbasis) 

5.6 De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van de redenen (uitgezonderd  
inschrijving op projectbasis) 

5.7 Ontzetting uit Theatergroep Renaissance kan alleen worden uitgesproken wanneer 
een lid/deelnemer/Teammember in strijd met de algemene voorwaarden of besluiten 
van Theatergroep Renaissance handelt of wanneer lid/deelnemer/Teammember 
Theatergroep Renaissance op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het 
bestuur, dat lid/deelnemer/Teammember zo spoedig mogelijk van het besluit in 
kennis stelt, met opgave van de redenen. Betrokken lid/deelnemer/Teammember is 
bevoegd binnen één (1) maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te 
gaan bij het bestuur. 

 
Artikel 6: Betaling 

6.1 Leden/deelnemers zijn gehouden tot het betalen van €120,= p.p. per boekjaar. 
6.2 Het bedrag van €120,= p.p. per boekjaar is mogelijk: 

a. in termijnen per maand (12x €10,-) of 
b. in één termijn (1x €120,-). 

6.3 Bij inschrijving op projectbasis zijn deelnemers gehouden tot het betalen van: 
a. €10,- p.p. per maand. 

6.4 Aan een inschrijving als Teammember zijn géén maandelijkse/jaarlijkse kosten  
verbonden. 

6.5 De betalingen benoemd in punt 6.1, 6.2 en 6.3 dienen voldaan te zijn in de eerste week 
van elke termijn. 

6.6 Bij inschrijvingen vanaf 01-09-2022 geschiedt betaling door lid/deelnemer middels een 
maandelijkse/jaarlijkse automatische incasso waar lid/deelnemer bij inschrijving 
akkoord mee gaat. 

6.7 Indien er geen akkoord word gegeven zoals benoemd in punt 6.6 word de officiële 
inschrijving niet verder in behandeling genomen. 

6.8 Wanneer de overeenkomst van lid/deelnemer in de loop van een boekjaar eindigt 
(uitgezonderd inschrijving op projectbasis), blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel 
door lid/deelnemer verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 

6.9 De gevolgen van niet tijdige betaling van punt 6.1, 6.2 en 6.3 worden benoemd in 
bijlage B0.6.9.1 & B0.6.9.2 

 
Artikel 7: Het bestuur 

7.1 Het bestuur is belast met het besturen van Theatergroep Renaissance. 
7.2 Aan bestuurders kan geen beloning, vacatie- of presentiegeld worden toegekend. In 

redelijkheid gemaakte kosten worden aan de bestuurders vergoed. 
7.3 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer 

bestuursleden als ook aan derden om de vereniging binnen de grenzen van de 
volmacht te vertegenwoordigen. 

7.4 Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Algemene 
Voorwaarden aan andere organen zijn opgedragen. 
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Artikel 8: Privacy en copyright 
8.1. Het bestuur van Theatergroep Renaissance behoudt zich het recht gemaakte foto- en 

videomateriaal met betrekking tot leden/deelnemers/Teammembers te gebruiken 
voor reclame en publicatie van welk soort dan ook (inclusief merchandising) tenzij 
vooraf aan een officiële inschrijving schriftelijk anders wordt afgesproken met 
desbetreffende lid/deelnemer/Teammember. 

8.2 1. Alle, door Theatergroep Renaissance  geleverde teksten van (nog) op te  
voeren (theater)stukken zijn auteursrechtelijk beschermd en dienen als 
vertrouwelijk te worden behandeld. Niets uit deze opgaven mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, hetzij mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige 
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
desbetreffende auteur(s). 

2. Na beëindiging van de overeenkomst dienen alle scripts, die in het bezit zijn  
van lid/deelnemer/Teammember, uiterlijk zeven (7) dagen na dagtekening 
van beëindiging van overeenkomst retour gestuurd te worden naar 
Theatergroep Renaissance. 

3. Indien uiterlijk veertien (14) dagen na dagtekening van beëindiging van  
overeenkomst alle in het bezit zijnde scripts niet zijn ontvangen door 
Theatergroep Renaissance, worden er €50,= aan administratiekosten in 
rekening gebracht. 

  8.3 1. E-mailadressen van Theatergroep Renaissance dienen alleen gebruikt te  
worden voor onderling contact of contact naar derden indien dit noodzakelijk 
is voor de dienstverlening uit naam van Theatergroep Renaissance. 

2. Indien contact naar derden noodzakelijk is voor de dienstverlening uit naam  
van Theatergroep Renaissance is het NIET toegestaan hiervoor persoonlijke e-
mailadressen te gebruiken 

 
Artikel 9: Aanwezigheid/afwezigheid 

9.1. Afmeldingen voor besprekingen en repetities dienen ruim voor aanvang van de 
bespreking/repetitie bij het bestuur gemeld te worden of kenbaar gemaakt te worden 
middels de daarvoor beschikbare (communicatie)middelen. 

9.2 Ongeoorloofd afwezig is men wanneer lid/deelnemer/Teammember zich niet afmeld 
volgens richtlijnen vermeld in punt 9.1. 

9.3 Elke ongeoorloofde afwezigheid word schriftelijk bevestigd en aan 
lid/deelnemer/Teammember verstuurd. 

9.4 Indien men voor een derde (3e) keer in één boekjaar ongeoorloofd afwezig is, zal dat 
directe beëindiging van overeenkomst tot gevolg hebben en treedt punt 6.3 in werking. 

 
Artikel 10: Repetities, voorstellingen, besprekingen en evenementen 

10.1 Alle inhoudelijke zaken betreffende Theatergroep Renaissance die worden besproken 
en/of besloten dienen binnen Theatergroep Renaissance te blijven 

10.2 Tijdens de toneelrepetities, voorstellingen en evenementen dient het geluid van 
mobiele apparaten gedempt te zijn tenzij anders met het bestuur is overeengekomen. 

10.3 Het bestuur van Theatergroep Renaissance stelt zich niet aansprakelijk voor 
ongevallen die tijdens besprekingen, repetities, uitvoeringen en evenementen 
voorkomen of eigendommen die tijdens besprekingen, repetities, voorstellingen en 
evenementen zoekraken en/of beschadigen. 

10.4 Ideeën, discussies en overige communicatie kunnen buiten het vervullen van een rol in 
een project/evenement besproken worden. Afdeling regie heeft hierin de 
(eind)verantwoordelijkheid. 

10.5 Vóór en tijdens een repetitie of voorstelling dient men niet op het toneel te verblijven 
indien lis/deelnemer op dat moment niet is ingepland. 
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10.6 Kosten die direct of indirect verband houden met de beëindiging van de 
overeenkomst door lid/deelnemer/Teammember kan Theatergroep Renaissance op 
deze verhalen. 

10.7 1. Als Teammember van Renaissance Entertainment dient men tijdig per  
evenement zijn/haar beschikbaarheid door te geven. 

2. Indien Teammember zijn/haar beschikbaarheid voor een evenement niet 
(tijdig) doorgeeft aan Renaissance Entertainment kan Teammember niet 
deelnemen aan desbetreffend evenement. 

 
Artikel 11: Ontbinding 

11.1 Bij een besluit tot ontbinding is een eventueel batig saldo overgemaakt op  
rekeningnummer van “Zorg Aan Zee Hospice” te Den Helder en zal er tevens een of 
meer bewaarders worden aangewezen. 

11.2 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
algemene voorwaarden en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en 
aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden "in liquidatie".  

11.3 De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de 
bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.  

 
Artikel 12: Slotbepaling 

12.1 Het bestuur van Theatergroep Renaissance is bevoegd de Algemene Voorwaarden 
tussentijds te wijzigen cq aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang 
kunnen altijd worden doorgevoerd. Van grote inhoudelijke wijzigingen zullen 
leden/deelnemers/Teammembers schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 

12.2 Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn 
c.q. worden vernietigd, dan laat dat de rechtskracht van de overige bepalingen 
onverlet. Het bestuur en lid/deelnemer/Teammember zullen alsdan in overleg treden, 
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen 
overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige 
c.q. vernietigde bepaling in acht genomen. 
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Bijlage B0.6.9.1 
Geldig vanaf 1 september 2022 
 
De gevolgen van niet tijdige betaling van bedragen vermeld in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 worden hieronder benoemd. 
 
Termijnen per maand 
 
Herinnering Wanneer? Maatregelen Totale kosten 

1 De 10e van maand 1  €10,= 
2 De 20e van maand 1  €10,= 
3 De 1e van maand 2 Bijdrage maand 1 & 2. €20,= 
4 De 10e van maand 2  €20,= 
5 De 20e van maand 2  €20,= 
6 De 1e van maand 3 Bijdrage maand 1, 2 & 3. €30,= 
7 De 10e van maand 3  €30,= 
8 De 20e van maand 3 Aankondiging beëindiging overeenkomst. €30,= 

9 De 1e van maand 4 Beëindiging overeenkomst €30,= 
+ restbedrag 
lopend jaar 

Bijdrage maand 1, 2 & 3. 
Inclusief eindafrekening tot eind lopend boekjaar. 
Ingebrekestelling: aankondiging incassobureau. 

 
Termijnen per jaar 
 
Herinnering Wanneer? Maatregelen Totale kosten 

1 De 10e van maand 1  €120,= 
2 De 20e van maand 1  €120,= 
3 De 1e van maand 2  €120,= 
4 De 10e van maand 2  €120,= 
5 De 20e van maand 2  €120,= 
6 De 1e van maand 3  €120,= 
7 De 10e van maand 3  €120,= 
8 De 20e van maand 3 Aankondiging beëindiging overeenkomst. €120,= 

9 De 1e van maand 4 Beëindiging overeenkomst. €120,= 
Ingebrekestelling: aankondiging incassobureau. 

 
Indien enige betaling of redelijke betaalafspraak uitblijft, komen alle te maken gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daar expliciet onder begrepen, voor rekening van lid/deelnemer. De 
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van de staffel incassokosten, zoals gepubliceerd op 
www.rechtspraak.nl, zulks met een minimum van € 40,00. 
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Bijlage B0.6.9.2 
Geldig vanaf 1 september 2022 
 
De gevolgen van niet tijdige betaling na beëindiging overeenkomst door lid/deelnemer zoals vermeld in artikel 
6.8 worden hieronder benoemd. 
 
Indien beëindiging overeenkomst door Theatergroep Renaissance na wanbetaling geldt bijlage B0.6.9.1 
 
Herinnering Wanneer? Maatregelen 

1 10 dagen na 
factuurdatum eindfactuur 

 

2 20 dagen na 
factuurdatum eindfactuur 

Ingebrekestelling: aankondiging incassobureau. 

3 30 dagen na 
factuurdatum eindfactuur 

Incasso uit handen aan incassobureau. 

 
Indien enige betaling of redelijke betaalafspraak uitblijft, komen alle te maken gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daar expliciet onder begrepen, voor rekening van lid/deelnemer. De 
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van de staffel incassokosten, zoals gepubliceerd op 
www.rechtspraak.nl, zulks met een minimum van € 40,=. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


