
 

 

              Algemene voorwaarden 2018-2019 
 

 

1. Tenaamstellingen en inhoudelijke omschrijvingen  
  

a. Stichting Stimulering Podiumkunsten  
Formele doelstelling:  

Deze stichting stelt zich officieel ten doel (zoals omschreven bij de Kamer van 

Koophandel): SBI-code: 90011 – Beoefening van podiumkunst. SBI-code 94993 – 

Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg). De beoefening van zang, spel, dans 

en beweging in het algemeen, dit eventueel met instrumentale begeleiding. Het 

organiseren van en medewerking verlenen aan evenementen, voorstellingen en 

demonstraties. Het stimuleren en ondersteunen van talent op het gebied van zang, dans 

en toneel. De beoefening en/of begeleiding van culturele vormen in het algemeen. De 

bevordering van samenwerking met andere stichtingen, verenigingen of personen op 

het gebied van podiumkunsten.  

  

      Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken ontplooit de stichting momenteel 4     

      kernactiviteiten:  

       - Kernactiviteit 1:  Het samenstellen, intern en extern promoten en beheren van de              

         KandiDatabase.   

       - Kernactiviteit 2: Het regelmatig organiseren van een podiumproductie van het onder    

         de stichting ressorterende productieorgaan Invitéater. Hierbij worden de deelnemers,   

         zogenoemde “invités”, geselecteerd uit de KandiDatabase.  

       - Kernactiviteit 3:  

         Intentie tot het organiseren van een Open Podium voor kandidaten uit de          

         KandiDatabase. Dit geschiedt in de vorm van een Sing Along middag voor  

         aanverwant publiek. Daarnaast krijgt het Open Podium vorm door, op projectbasis,     

         eventueel mee te werken aan door anderen georganiseerde culturele activiteiten  

         en/of de organisatie van één of meerdere workshopsessies verspreid over het jaar.  

         Diverse facetten van het theaterwezen komen in verschillende workshops aan bod  

         (zang/drama/dans/muziek maken/vrije expressie/grime etc.). In elke sessiereeks  

         kunnen één of meerdere werkvormen centraal staan.  

       - Kernactiviteit 4:  Het actief beheren van een degelijke, betrouwbare website, die up- 

         to-date is en een sterk ondersteunende functie heeft ten opzichte van kernactiviteit 1    

         t/m 3. Voorts wordt de website gebruikt om producties van andere theatergroepen,  

         waar kandidaten van de Stichting Stimulering Podiumkunsten bij betrokken zijn, te  

         promoten. www.stimuleringpodiumkunsten.nl 
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b. Kernactiviteit 1: KandiDatabase  
 

     De KandiDatabase is de door Stichting Stimulering Podiumkunsten opgerichte   

     database, waarin alle kandidaten ingeschreven staan.  Elke kandidaat schrijft zichzelf  

     in via een online-inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier wordt gezien als 0-meting en    

     dient als theater-CV. Na inschrijving blijven bepaalde gedeelten van het CV  

     openstaan  (ter aanvulling) en worden bepaalde gedeelten van dit CV vergrendeld.  

     De vergrendelde gedeelten van het CV worden, zodra dit mogelijk is, indien nodig,  

     door het artistiek team gewijzigd op basis van geleverde prestaties. Het volledige CV  

     blijft wel te allen tijde zichtbaar voor de kandidaat. Eventuele wijzigingen kunnen  

     dienen als uitgangspunt voor een gesprek tussen artistiek team en kandidaat  

     (wijzigingen kunnen indien gewenst altijd beargumenteerd worden). Voor inschrijving  

     in de database wordt een jaarlijkse bijdrage van € 10,-- gevraagd. Na ontvangst van  

     de bijdrage wordt de inschrijving geactiveerd. Bij uitblijven van deze bijdrage wordt  

     het profiel niet opnieuw geactiveerd. Dit wil niet zeggen dat kandidaten dan meteen  

     uit het bestand gewist worden. Mocht jij je theater-CV helemaal willen verwijderen, dan  

     moet je hier via het secretariaat (info@stimuleringpodiumkunsten.nl) nadrukkelijk om  

     vragen. Niet geactiveerde kandidaten kunnen in dat theaterjaar NIET deelnemen aan  

     kernactiviteiten 2 en 3, te weten Invitéater en Open Podium.   In een volgend jaar  

     kunnen zij hun theater-CV door middel van betaling van de jaarlijkse bijdrage gewoon    

     weer activeren. Met andere woorden: een slapend jaar is best toegestaan en hoeft niet  

     per definitie geld te kosten. De voorwaarden blijven bij reactivering hetzelfde.  

     Rolbezetting (zie hierbij vooral kernactiviteit 2) geschiedt niet op basis van anciënniteit.  

     De inschrijvingsduur van de KandiDatabase loopt per kalenderjaar altijd van 1 januari      

     tot en met 31 december. Alle Kandidaten, wiens profiel nog niet opnieuw geactiveerd  

     is, ontvangen aan het eind van het lopende jaar een herinnering om hun profiel voor 

     het volgende jaar opnieuw te activeren middels betaling van de jaarlijkse bijdrage. De  

     inschrijving is geldig vanaf 1 januari t/m 31 december van dat zelfde jaar. Echter, bij  

     inschrijving na 1 oktober in het voorgaande jaar, zal de inschrijving t/m 31 december     

     van het volgende jaar geactiveerd worden.  

  

     De KandiDatabase is de bron waaruit Stichting Stimulering Podiumkunsten put teneinde     

     deelnemers te vinden voor haar:  

     - podiumproductie van Invitéater (kernactiviteit 2); deelnemers heten hier, gedurende  

       de looptijd van de productie, invités  

     - Open Podium  

  

     De KandiDatabase is het medium dat Stichting Stimulering Podiumkunsten gebruikt om   

     de prestaties van haar kandidaten te volgen en in kaart te brengen. 

 

     De KandiDatabase is het medium dat Stichting Stimulering Podiumkunsten gebruikt om       

     haar kandidaten gericht onder de aandacht te brengen bij andere theatergroepen/- 

     gezelschappen die om deelnemers verlegen zitten, vermits de kandidaat hier bij  

     inschrijving toestemming voor gegeven heeft.  
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c. Kernactiviteit 2: Invitéater  
  

      Invitéater is een musicalplatform ressorterend onder de vleugels van Stichting  

      Stimulering Podiumkunsten. Invitéater stelt zich ten doel om regelmatig een eigen   

      musicalproject op de planken te brengen, waarbij een zo breed mogelijke groep  

      mensen de kans krijgt om hierbij podiumervaring op te doen.  

  

      De naam Invitéater is een samentrekking van de woorden invité en theater en dus vrij  

      vertaald: ‘theater voor genodigden’. Deze naam is zo gekozen, omdat kandidaten  

      (opgenomen in de KandiDatabase) op uitnodiging deelnemen aan de  

      theaterproductie.  De keuzes hierin worden gemaakt door een vooraf aangesteld  

      artistiek team op basis van de beschikbare gegevens (ervaringsgegevens en theater- 

      CV). Indien gewenst kan het artistiek team van Invitéater haar kandidaten verzoeken te  

      auditeren voor een specifieke rol. Let op: deze wens is dan een nadrukkelijke wens van  

      het artistiek team. Kandidaten kunnen zelf NIET verzoeken tot auditie; zij kunnen wel het  

      Open Podium aangrijpen om zichzelf van de beste kant te laten zien.   

  

      Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deelname aan Invitéater als Invité worden feitelijk   

      pas actieve deelnemers van Invitéater, zodra zij voor een productie uitgenodigd zijn.  

  

      Mensen in het bestand die wél uitgenodigd worden voor deelname aan de  

      podiumproductie betitelen we als  invité. Mensen in het bestand die níet uitgenodigd  

      worden voor deelname aan de podiumproductie betitelen we als kandidaat.  

  

      Iedereen die nu of in de toekomst graag zou willen deelnemen aan een   

      musicalactiviteit van Invitéater kan zich in het bestand (de KandiDatabase van  

      Stichting Stimulering Podiumkunsten) op laten nemen. Alle kandidaten die uiterlijk 2  

      weken voor de scriptlezing ingeschreven zijn en hun inschrijfgeld betaald hebben, zullen  

      uitgenodigd worden voor de scriptlezing.  

  

      Kandidaten, die door het artistiek team geselecteerd worden voor deelname aan de  

      musicalproductie van Invitéater, zullen te allen tijde gekozen worden op basis van  

      kwaliteiten. Kwaliteit van de productie heeft dus prioriteit. 

 

      Bij kandidaten met gelijke kwaliteiten zal, indien mogelijk, gekozen worden voor  

      kandidaten die nog niet eerder, of minder vaak, invité waren. Voorafgaande aan de  

      selectieprocedure dient men de op dat moment reeds bekende afwezigheidsdata  

      tijdens het repetitieproces door te geven, welke ook meegenomen zullen worden in de  

      selectiecriteria. Niet alle ingeschreven kandidaten kunnen invité worden, maar het  

      “deelnemersveld” zal, indien mogelijk, per productie (deels) variëren.  

  

      Musicalproductie-orgaan Invitéater is anders dan anders. Wat de organisatie betreft  

      heeft het zo veel mogelijk wel de lusten van een vereniging (wel de ‘feel’ van een  

      vereniging), maar niet de bestuurlijke lasten van een vereniging.  
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      Invitéater is en wordt dus feitelijk GEEN vereniging, maar is en blijft projectmatig  

     onderdeel van de Stichting Stimulering Podiumkunsten, waarbij kandidaten er  

     dientengevolge niet automatisch van uit kunnen en mogen gaan, dat ze jaarlijks  

     deelnemen aan de productie. Sowieso worden kandidaten nooit “lid” van Invitéater.  

     Na afronding van een productie worden alle invités automatisch weer kandidaat.  

   

d. Kernactiviteit 3: Open Podium  
  

     Stichting Stimulering Podiumkunsten stelt zich ten doel te trachten jaarlijks een Open  

     Podium te organiseren, waarbij alle kandidaten uit de KandiDatabase de kans krijgen  

     hun musicaltalenten te etaleren. Kandidaten worden hierbij niet standaard begeleid  

     door een artistiek team.  Dit geschiedt in de vorm van een Sing Along voor aanverwant  

     publiek (vaak, maar niet standaard, rond de kersttijd). Het thema van de Sing Along  

     wordt uiterlijk 1 oktober van het lopende jaar bekend gemaakt.   

  

     Daarnaast krijgt het Open Podium vorm (zich richtend op de doelstelling: “Het      

     stimuleren en ondersteunen van talent op het gebied van zang, dans en toneel. De  

     beoefening en/of begeleiding van culturele vormen in het algemeen.”) door, op  

     projectbasis, eventueel mee te werken aan door anderen georganiseerde culturele    

     activiteiten en/of de organisatie van één of meerdere workshopsessies verspreid over  

     het jaar.   

     Diverse facetten van het theaterwezen kunnen in verschillende workshops aan bod   

     komen (zang/drama/dans/muziek maken/vrije expressie/grime etc.). In elke sessiereeks  

     kan 1 óf meerdere werkvormen centraal staan.  Deze workshoprondes zullen nooit  

     samenvallen met de repetitieavond van Invitéater.  

  

     Voor de workshoprondes kunnen zowel kandidaten als invités zich vrijblijvend inschrijven.  

     Omdat de kosten voor inschrijving in de KandiDatabase slechts €10,- is, dient elke  

     workshopdeelnemer wel een eigen bijdrage te betalen. Zodra je inschrijving bevestigd  

     is, verplicht je jezelf tot betaling van de deelnamekosten. 

 

     Per workshop zal ruim voor sluiting van de inschrijvingstermijn bekend gemaakt worden   

     Hoe hoog het bedrag van de eigen bijdrage voor die specifieke workshop is. Stichting  

     Stimulering Podiumkunsten geldt in dezen als coördinator van de workshops en  

     faciliteert, indien nodig, de ruimte voor deze workshops. De  workshops zullen echter  

     gegeven worden door derden (daar waar mogelijk professionals uit het theaterwezen).   

  

     De volgorde van inschrijven is hierbij:      

     1. Kandidaten krijgen voorrang bij inschrijving            

     2. Open plaatsen in de workshops kunnen ingevuld worden door Invités  

     3. Mochten er dan nog plekken vacant blijven, dan worden de betreffende workshops  

         opengesteld voor derden (familie, vrienden en bekenden van kandidaten en/of  

         invités)   
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      Kandidaten kunnen op projectbasis benaderd worden voor een podiumactiviteit.          

      Wanneer deelname geïnitieerd wordt vanuit het bestand van de Stichting Stimulering  

      Podiumkunsten (=KandiDatabase) dan zal deze podiumactiviteit eveneens vallen  

      onder de noemer van het Open Podium en zal bestuur en/of artistiek van Stichting  

      Stimulering Podiumkunsten proberen deze activiteit te bezoeken.  

 

e. Kernactiviteit 4: Website  
  

      De website is de plek waar: 

      - je allerhande relevante informatie kunt vinden over Stichting Stimulering  

        Podiumkunsten en haar hier bovengenoemde kernactiviteiten.  

      - sponsoren en andere begunstigers van de stichting ‘on display’ staan (met logo en  

        eventueel omschrijving van producten en/of diensten), afhankelijk van  

        sponsorafspraak t.b.v. Stichting Stimulering Podiumkunsten / Invitéater / Open Podium          

      - de KandiDatabase terug te vinden is. Inschrijven geschiedt op het openbare  

        gedeelte. Inzage en bijwerken van het persoonlijke theater-CV geschiedt op het  

        besloten gedeelte.  

      - Stichting Stimulering Podiumkunsten een prominente plek inruimt om producties van  

        andere theatergroepen/-gezelschappen, waar kandidaten van de Stichting  

        Stimulering Podiumkunsten bij betrokken zijn, te promoten - Stichting Stimulering  

        Podiumkunsten een prominente plek inruimt om producties van Invitéater te promoten  

      - Stichting Stimulering Podiumkunsten een prominente plek inruimt om de Sing Along  

        middag, de workshops en de eventuele andere activiteiten van haar Open Podium te   

        promoten. Dit betekent dat ook uitvoeringen, waarin kandidaten en invités uit ons   

        bestand meespelen of anderzijds actief bij betrokken zijn, indien gewenst, actief  

        gepromoot worden.  

      - het productie- en artistiek team van Invitéater op een besloten ledendeel relevante  

        productiegerelateerde bestanden deelt met haar kandidaten (denk aan: bladmuziek,  

        foto’s, choreografieën,  repetitieschema’s en overige mededelingen). Dit besloten  

        leden deel is, na inloggen, te vinden in het besloten gedeelte van de KandiDatabase.   

 

 

2. Organisatorische kwesties  
  

     a. Rechten/Plichten en financiën  
  

          Financieel maken we onderscheid tussen de bijdrage van een kandidaat en een    

          invité.  

   

      I. KANDIDAAT  
  

          Van een kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een jaarlijkse bijdrage levert van € 10,-.                 

           

 

 

 
                  -5- 

Postadres:     Website en email:    IBAN NL05 RABO 0136192718 

Tindijk 6     www.stimuleringpodiumkunsten.nl  KvK nummer 20133558 

4706 TM Roosendaal   info@stimuleringpodiumkunsten.nl  BTW nummer NL818397202 



 

 

 

 

 

          Deze bijdrage:  

          - maakt je kandidaat van de Stichting Stimulering Podiumkunsten  

          - maakt je vriend van Invitéater  

          - geeft je recht op een plek in de KandiDatabase  

          - geeft je recht op toegang tot en eventueel actieve deelname aan de Sing Along  

            middag van het Open Podium  

          - geeft je, tegen betaling van de eventuele kosten voor deze workshops, recht op  

            toegang tot en eventueel actieve deelname aan voornoemde workshops onder de  

            noemer van het Open Podium  

          - biedt je de mogelijkheid op projectbasis door het bestuur of artistiek team  

            uitgenodigd te worden voor een bijdrage aan een podiumactiviteit  

  

          Het geld wordt gebruikt om alle aan het Open Podium verbonden activiteiten te     

          faciliteren.  

  

         Van een kandidaat verwachten we:  

         o een positieve bijdrage aan de mond-op-mondreclame dan wel PR die nodig is voor  

            de stimulering van de kaartverkoop 

         o verder niets; hetgeen niet wegneemt dat enthousiaste kandidaten aan kunnen  

            geven in welke andere rol zij ingezet mogen worden bij de lopende productie. Denk  

            daarbij b.v. aan grimeren, helpen bij de kleding, rekwisieten, regie-assistentie,  

            sponsorwerving, PR-kwesties, decorbouw, hand en spandiensten.  

  

         II. INVITÉ  
  

          Van een invité wordt verwacht dat hij/zij een extra productiebijdrage levert van € 95,-               

          (bovenop de bijdrage van de status kandidaat).  

          Deze extra bijdrage: 

          - geeft je recht op gebruik van de repetitiefaciliteiten  

          - dekt de persoonlijke lidmaatschapsbijdrage aan de Stichting Balk (via deze stichting  

            loopt de financiële afdracht aan BumaStemra teneinde de speelrechten te   

            verkrijgen).  

          Het extra geld wordt gebruikt om lopende kosten in het productiejaar te dekken en  

          de wekelijkse repetities mogelijk te maken.  

  

          Van een invité verwachten we (naast de bij kandidaat reeds genoemde zaken):  

          - een minimum aan verzuim bij de repetities (80% aanwezigheid is een  

            minimumvereiste)  
          - een positieve en betrokken houding ten aanzien van de lopende productie  

          - huisvlijt met betrekking tot het instuderen van muziek, teksten en choreografieën  

          - een actieve bijdrage aan goede PR rondom de lopende productie  

          - een actieve bijdrage aan financiële acties rondom de lopende productie  

          - een actieve bijdrage aan de sponsorwerving  

            o missiestatement elke invité genereert minstens een extra bijdrage via derden t.w.v.  

            €50,- (exclusief BTW), vanuit het eigen netwerk (= werft vrienden van…,  donateurs,  

            sponsoren) en een actieve bijdrage aan de kaartverkoop rondom de lopende  

            productie  
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   b.  Van Kandidaat tot Invité; een tijdlijn  
  

  

    I. VOORTRAJECT  
  

       Deze tijdlijn loopt al gedurende de lopende productie.  

       - het bestuur van Stichting Stimulering Podiumkunsten faciliteert het musicalproductie 

         orgaan Invitéater.  

       - het bestuur van Stichting Stimulering Podiumkunsten voert het financieel beleid    

         rondom Invitéater. 

       - het bestuur van Stichting Stimulering Podiumkunsten zoekt een speellocatie (in  

         samenspraak met productie- en artistiek team) en maakt met de verantwoordelijke  

         contactpersoon van de speellocatie afspraken rondom tijdlijnen/communicatielijnen  

         en huurovereenkomst (in principe is de  speellocatie schouwburg ‘de Kring’, maar hier  

         kan op basis van argumenten van afgeweken worden). 

       - het bestuur van Stichting Stimulering Podiumkunsten verzoekt een scriptschrijver tot  

         het schrijven van een script en maakt met deze persoon afspraken rondom tijdlijnen /  

         inhoud / communicatielijnen en financiële afwikkeling. 

       - het bestuur van Stichting Stimulering Podiumkunsten verzoekt (indien nodig) een  

         componist tot het schrijven van muziek en maakt met deze persoon afspraken  

         rondom tijdlijnen / inhoud / communicatielijnen en financiële afwikkeling.  

  

   Het bestuur van Stichting Stimulering Podiumkunsten stelt voor het productiejaar voor de    

   projectgroep Invitéater samen: 

        - een productieteam, waarin minstens een productieleider, PR verantwoordelijke,  

          verantwoordelijke voor kleding, decorbouwer + vormgever, lichtman, geluidsman en  

         alle leden van het artistiek team  

        - een artistiek team, waarin minstens een regisseur, een choreograaf en muzikaal  

           leider.  

  

   Het bestuur van Stichting Stimulering Podiumkunsten benoemt voor het productiejaar alle    

   leden van het productieteam en artistiek team en maakt met deze personen afspraken  

   rondom tijdlijnen / invulling / communicatie en financiële afwikkeling. De penningmeester  

   van het bestuur van Stichting Stimulering Podiumkunsten stelt voor alle onderdelen van  

   de productie budgetten vast die richtinggevend dienen te zijn.  

  

II. PRODUCTIETRAJECT  
  

    - Het bestuur van Stichting Stimulering Podiumkunsten faciliteert het musicalproductie- 

      orgaan Invitéater.  

    - Het bestuur van Stichting Stimulering Podiumkunsten voert het financieel beleid rondom  

      Invitéater.  

    - Zodra de productie geschreven is en de daarbij behorende rollen bekend zijn zal de  

      productie gepresenteerd worden aan alle kandidaten bijvoorbeeld in de vorm van in  

     de vorm van een scriptlezing. Hierbij zullen, indien mogelijk, zowel het artistiek team als  

      productieleider aanwezig zijn. Kandidaten worden hiervoor via de mail uitgenodigd. 
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    - Na de scriptlezing krijgen alle kandidaten tot een bepaalde datum de kans om hun  

      wensen uit te spreken m.b.t. de rolverdeling. Met andere woorden: alle kandidaten      

      krijgen de kans twee persoonlijke voorkeursrollen door te mailen. Je kunt ook direct  

     aangeven niet te willen deelnemen aan de productie of slechts te willen deelnemen als  

     ensemble lid. De twee persoonlijke voorkeursrollen zullen meegenomen worden in het  

     artistiek beraad. Aan de doorgegeven twee voorkeursrollen, kunnen in een later  

     stadium echter geen rechten ontleend worden. 

   - Na het verstrijken van de inschrijfdatum voor het doorgeven van de twee persoonlijke  

     voorkeursrollen is het streven een periode van minstens twee weken en hoogstens 8  

     weken in acht te nemen. In deze periode zal het artistieke team de database van  

     Invitéater raadplegen teneinde tot een weloverwogen rolverdeling te komen (de reeds  

     genoemde uitgangpunten hierbij in het oog houdende). Let op: deelnemen aan het     

     ensemble is in dezen ook een rol!  

   - Zodra het artistiek team dit voorwerk gedaan heeft zullen de kandidaten die voor het  

     betreffende productiejaar als invité beoogd worden, per email benaderd worden. 

   - De beoogde invités wordt daarbij de volgende vraag voorgelegd: “Invitéater heeft  

     voor jou de volgende rol in gedachte bij de aankomende productie (rol wordt qua  

     karakter en grootte toegelicht en de mogelijkheid tot soleren, of juist niet, wordt hierbij  

     genoemd), wil je deze rol op je nemen?” Waarna van je verwacht wordt om hier even  

     goed over na te denken en binnen de vooraf afgesproken termijn een antwoord op de  

     vraag te geven. Te allen tijde is het antwoord simpel: JA of NEE. Let op……elke  

     kandidaat heeft het recht een rol te weigeren. Dit heeft verder geen enkele gevolgen  

     voor je status als kandidaat. Voor het lopende productiejaar kan het eventueel wel  

     gevolgen hebben voor je beoogde status als invité (er kan namelijk simpelweg geen  

     andere rol voor je te vinden zijn). Op deze wijze worden alle rollen één voor één bezet. –  

     Zodra de rolbezetting bekend is worden alle kandidaten hierover per email op de  

     hoogte gesteld.  

   - Over de uiteindelijke rolbezetting kan verder niet met het artistiek team en/of  

     productieleiding en/of bestuursleden  gecommuniceerd worden. Te allen tijde blijft een  

     rolbezetting “op uitnodiging”, dat is immers het basisconcept van Invitéater.  Wij zijn er  

     onszelf terdege van bewust dat we er niet aan ontkomen dat we mensen moeten  

     teleurstellen. 

 

III.  NATRAJECT  
  

     Deze tijdlijn loopt na de lopende productie. NB: dit is gelijktijdig met het voortraject van    

     de nieuwe productie.  

     - het bestuur van Stichting Stimulering Podiumkunsten + productieteam  

       musicalproductie-orgaan Invitéater evalueren het financieel beleid rondom Invitéater.    

     - het bestuur van Stichting Stimulering Podiumkunsten + productie- en artistiekteam  

       Invitéater evalueren na afloop van het productiejaar de productie in alle overige   

       facetten en KAN hierbij desgewenst input vragen van,  invités en/of kandidaten.  

     - het bestuur van Stichting Stimulering Podiumkunsten faciliteert en organiseert  i.s.m. een  

       commissie een Open Podium en nodigen kandidaten actief uit zich hiervoor in te  

       schrijven (zowel voor de Sing Along als voor de workshops). 
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     - het productie- en artistieke team van Invitéater draagt desgewenst en indien mogeljjk,  

        adviserend bij aan de vormgeving van de Sing Along behorende bij het Open  

        Podium.  

     - het productieteam van Invitéater stelt, indien gewenst en mogelijk, know-how en  

       repetitiefaciliteiten ter beschikking voor de workshops behorende bij het Open Podium.  

 

 

c.  Nota Bene  
  

       Wij adviseren ambitieuze kandidaten om een zo uitgebreid mogelijk CV aan te leveren  

       (format is te vinden op onze website, privacy Statement m.b.t. persoonsgegevens is  

       aan deze Algemene voorwaarden toegevoegd) en gebruik te maken van de  

       mogelijkheden behorende bij het Open Podium. Dit zijn DE twee manieren om ‘in the  

       picture’ te komen bij het artistiek team. Voorts moedigen we onze kandidaten ten  

       zeerste aan om ook bij andere stichtingen, clubs of verenigingen deel te nemen aan  

       podiumproducties ten einde de ervaring en het potentieel van jezelf te vergroten. Dit  

       mits het, na aanvaarding van een aangeboden rol bij Invitéater en/of toezegging van  

       deelname aan het Open Podium, niet ten koste gaat van aanwezigheid bij repetities  

       en/of voorstellingen van Invitéater en/of Open Podium. Communiceer dit soort  

       producties ook goed via Stichting Stimulering Podiumkunsten, zodat we er een goede  

       gewoonte van kunnen maken om naar elkaar te komen kijken, teneinde van elkaars  

       prestaties te genieten en/of te leren.  

  

       Het hoofddoel blijft immers STIMULERING van PODIUMKUNSTEN in de breedste zin van     

       het woord.  

 

 

Het bestuur van de Stichting Stimulering Podiumkunsten behoudt zich het recht voor om 

ten allen tijde van deze algemene voorwaarden af te wijken indien zij dit nodig achten. 

 

Hierna volgt het privacy statement m.b.t. persoonsgegevens. Met betaling van € 10,-- 

inschrijfgeld geeft u te kennen akkoord te gaan met voorgaande algemene gegevens en 

volgend privacy statement. 
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                                           Privacy Statement 
 

 
Stichting Stimulering Podiumkunsten, inclusief Kandidatabase, Invitéater en Open Podium, 

hierna te noemen de Stichting, neemt je privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe 

de Stichting je persoonsgegevens verzamelt, voor welke doeleinden de Stichting deze 

verwerkt, hoe de Stichting met 

deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten in dat kader aan je toekomen. 

De Stichting verwerkt de door jezelf ingevulde persoonsgegevens in de Kandidatabase in 

het kader van eventuele deelname aan producties, optredens en andere activiteiten die 

door of namens de Stichting worden ontplooit of waar deze aan deelneemt. 

 

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN 

De Stichting gebruikt je persoonsgegevens zodat zij haar (collectieve) diensten aan je 

kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover jou kan nakomen. De Stichting ontvangt 

je persoonsgegevens doordat je deze aan de Stichting verstrekt bij je registratie als 

kandidaat. Het gaat dan om de volgende gegevens: 

• Voorletter(s) 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Privéadres 

• Telefoonnummer privé 

• Mobiel nummer 

• E-mail privé 

• Eigen omschrijving van je ervaring, talent, ambities en motivatie m.b.t. eventuele 

medewerking aan activiteiten 

 

 2. MET WIE DEELT DE STICHTING JE PERSOONSGEGEVENS?  

De Stichting gaat discreet om met je persoonsgegevens en zal je gegevens nooit zonder 

jouw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor marketingdoeleinden 

(bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen) of anderszins. De Stichting verstrekt, 

wanneer noodzakelijk, je gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen 

tegenover jou te kunnen voldoen en om te verzorgen dat derden, wanneer van 

toepassing, aan hun verplichtingen jegens jou kunnen voldoen. 

 

3. BEWAARTERMIJNEN  

Je gegevens worden alleen op jouw schriftelijk verzoek uit de database van de Stichting 

verwijderd.  
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4. JE RECHTEN  

Je kunt zelf in de Kandidatabase nazien welke persoonsgegevens de Stichting van je 

bewaart. Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kun 

je die veelal zelf wijziging en/of schriftelijk aan de Stichting  vragen om deze gegevens te 

wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt je contact opnemen via 

info@stimuleringpodiumkunsten.nl. Mocht je geen berichten van de Stichting meer willen 

ontvangen dan kunt je zich daarvoor afmelden via info@stimuleringpodiumkunsten.nl 

 

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS  

De Stichting heeft passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om je 

persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige andere vorm 

van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door 

onbevoegden. Binnen de Stichting kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt 

door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. 

 

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID  

Wijzigingen in dit Privacy Statement worden ook steeds aan u bekend gemaakt worden 

d.m.v. aanpassing in/bij de Algemene voorwaarden.  

 

7. CONTACT  

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt je een e-mail sturen aan  

info@stimuleringpodiumkunsten.nl 
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