
Algemene voorwaarden deelname aan projecten van de Stichting Schola 
Liturgica 
 
De projecten van de Schola Liturgica hebben ten doel  
 

- Anglicaanse kathedralen en kerken te helpen een eeuwen oude traditie voort te 
zetten ook als de kathedrale koren op vakantie zijn. 

- Nederlandse zangers in de gelegenheid te stellen in aanraking te komen met de 
Engelse koortraditie en de liturgie die daarbij hoort. 

- Op een zo hoog mogelijk niveau de liturgie en de diensten te zingen 
 
Hierbij streven wij een goede sfeer na tijdens de repetities en de periode in Engeland 
wanneer de diensten gezongen worden. Wanneer we in Engeland zijn wordt er naar 
gestreefd niet de hele dag te repeteren. Als regel geldt maximaal twee uren voor de 
dienst aanwezig in de repetitieruimte, in sommige situaties naar het inzicht van de 
dirigenten wordt hiervan afgeweken. Iedereen is daarom in staat om ook nog iets van 
de stad of de omgeving te zien. Bij de keuze van de muziek wordt rekening gehouden 
met de op dat moment bekende samenstelling van het koor.  
 
De stichting heeft geen winst als oogmerk maar heeft uiteraard wel financiële 
middelen nodig om de projecten te kunnen bekostigen. Per project wordt een bijdrage 
in de organisatiekosten gevraagd.  Uit deze bijdrage wordt de originele muziek, 
toga’s, dirigenten, organisten en organisatiekosten zoals website en verzekeringen etc. 
betaald. Deze organisatiekosten worden zo laag mogelijk gehouden. 
 
Om achteraf misverstanden te voorkomen zijn een aantal regels opgenomen die 
gelden bij het aanmelden en deelnemen aan projecten en de repetities voor de 
projecten. Bij de toepassing van de regels zal er altijd rekening met de 
omstandigheden worden gehouden. Bij meningsverschillen beslist altijd het bestuur. 
Dit document zal regelmatig aangepast worden. 
 

1. De aanmelding geschiedt via de website. Een bevestiging van de aanmelding 
wordt via de e-mail verstuurd. De dirigenten bepalen of n.a.v. de aanmelding 
iemand in aanmerking komt voor inschrijving.  

2. Betaling van het volledige inschrijvingsbedrag dient binnen 2 weken na 
aanmelding overgeschreven te zijn op het bankrekeningnummer van de 
Schola Liturgica. 57.51.96.599 t.n.v. de Schola Liturgica te Arum o.v.m. het 
project waaraan men deelneemt.  Van deze termijn kan alleen worden 
afgeweken indien anders is afgesproken of aangegeven op de website of in de 
mail. De definitieve inschrijving vindt pas plaats na betaling van het 
verschuldigde bedrag. Eventueel kan afgesproken worden dat eerst de helft 
wordt betaald en uiterlijk twee maanden voor de eerste repetitiedatum de rest. 

3. De muziek wordt uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de eerste repetitie 
bekendgemaakt aan de deelnemers tenzij anders aangegeven. 

4. De repetities vinden plaats in de het kerkgebouw van de CGKV “de Haven” 
aan de Noord oostersingel 67 te Harlingen en worden gehouden op zaterdag 
van 10.15 uur – 15.00 uur. Per repetitie wordt van de aanwezige deelnemers 
een bijdrage gevraagd van 4 Euro (kosten soep/kerk). Er wordt gezorgd voor 
soep. Verder zullen de deelnemers zelf voor een lunchpakket moeten zorgen. 



5. Van deelnemers wordt verwacht dat de noten van de muziek op de eerste 
repetitie gekend worden. 

6. Indien gewenst kunnen deelnemers een opname krijgen van de muziek (voor 
zover voor handen). 

7. Er worden geen audities gedaan, wel kan na de eerste repetitie in 
uitzonderlijke gevallen door zowel de deelnemer als de dirigent in overleg 
worden besloten dat het beter is niet aan het project deel te nemen. De 
organisatiekosten worden in zo’n situatie dan volledig terugbetaald. 

8. Bij een aantal projecten vindt na aanmelding niet meteen inschrijving plaats. 
Op de website wordt vermeld op welke datum het koor definitief wordt 
samengesteld.  

9. Indien een deelnemer afzegt voor een project wordt maximaal de helft van het 
inschrijvingsgeld weer terugbetaald. 

10. Indien een deelnemer binnen twee maanden voor de aanvang van de eerste 
repetitie besluit niet mee te gaan wordt niet overgegaan tot restitutie van de 
helft van het bedrag tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden of 
overmacht dit ter beoordeling van het bestuur.  

11. Deelnemers die reis en verblijf door de Schola Liturgica laten verzorgen zijn 
zelf verantwoordelijk voor het wel dan niet afsluiten van een reis- en 
annuleringsverzekering. De Schola Liturgica is geen reisbureau en kan 
derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellingen met 
betrekking tot reis- en overnachting. Wel tracht de Schola Liturgica zoveel 
mogelijk rekening te houden met de wensen van deelnemers. Nadat 
deelnemers hebben aangegeven gebruik te willen maken van de volledige 
organisatie van de reis verplichten zij zich het volledige bedrag te betalen, 
mocht men om wat voor reden daarna toch niet mee kunnen dan zal de 
deelnemer eventueel gebruik moeten maken van de zelf afgesloten 
annuleringsverzekering.  

12. Deelnemers zijn aanwezig op de repetitiedagen. Indien men onverhoopt niet 
aanwezig kan zijn dient dit z.s.m. opgegeven te worden. Indien deelnemers 
naar het oordeel van de dirigenten (buitengewone omstandigheden 
daargelaten) te vaak de repetitie hebben verzuimd kan gevraagd worden van 
deelname af te zien. 

13. De uitgereikte muziek wordt weer ingeleverd meteen na het project. Er wordt 
van originele muziek gezongen. Er mogen dan ook alleen aantekeningen 
gemaakt worden met potlood er mogen ook geen gaatjes worden gemaakt in 
de muziek. Eventueel kunnen kosten in rekening gebracht worden voor 
het.niet of beschadigd inleveren van muziek. 

14. De Schola Liturgica is niet financieel verantwoordelijk voor schade 
veroorzaakt door deelnemers. 

15. De Schola Liturgica kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die 
deelnemers zelf lijden en niet te wijten is aan medewerkers van de Schola 
Liturgica. 

16. De Schola Liturgica zorgt voor koorkleding, dit zijn blauwe of rode 
koortoga’s. Onder de toga’s worden bij voorkeur donkere schoenen gedragen. 
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