
Inleveren: opsturen naar het theater, deponeren in brievenbus of afgeven tijdens de eerste les | 
Inzenden: gescand naar info@theaterroden.nl  

INSCHRIJFFORMULIER SEIZOEN 2019-2020 

Naam deelnemer: 

Adres:  

Postcode + Plaats: 

Telefoonnummer + Mobiel:  

Email ouder/verzorger (blokletters): 

Geboortedatum: 

Jongen / meisje (omcirkelen wat van toepassing is) 

De lessen worden gegeven op dinsdagen m.u.v. schoolvakanties. Afhankelijk van het aantal 
deelnemers kan het zijn dat de groepsindeling en de tijden van de lessen nog gewijzigd 
worden.  
Kruis aan in welke groep uw kind wenst te komen: 

o Groep 1  7 t/m 9 jaar     15:00 – 16:00 uur (€ 195,-) 
o Groep 2  10 t/m 12 jaar - beginnend  16:00 – 17:15 uur (€ 220,-) 
o Groep 3  10 t/m 12 jaar - meer ervaren  17:15 – 18:30 uur (€ 220,-) 
o Groep 4  12 t/m 18 jaar    18:30 – 20:30 uur (€ 295,-) 

Het theaterlesseizoen bestaat uit minimaal 25 lessen en wordt afgesloten met een gratis 
toegankelijke presentatie rond mei/juni. 
De eerste les van 2019-2020 is op dinsdag 1 oktober 2019 (open les). 
Alle lessen vinden plaats in Theater de Winsinghhof, Brink 10 te Roden. 

Voor de betaling van de theaterlessen hebben wij het liefst dat u een eenmalige machtiging 
afgeeft, het bedrag wordt dan automatisch van uw rekening afgeschreven. Dit zal eind 
oktober plaatsvinden.  
Indien u hiermee akkoord gaat wilt u dan het machtigingsformulier invullen? 

Graag wijzen wij u ook op het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
(https://jeugdfondssportencultuur.nl ). Zij bieden de mogelijkheid tot een tegemoetkoming in 
de cursuskosten, mocht u zelf niet in staat zijn om dit volledig te kunnen dragen. 

Voor alle vragen kunt u zich te allen tijde richten tot de Jeugdtheaterschool via 
info@theaterroden.nl . Wij zullen het dan communiceren met de docente of uzelf zo spoedig 
mogelijk een antwoord geven. 
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Publiciteitsmateriaal deelnemers 
Gaat u er als ouder/verzorger mee akkoord dat we foto's, die we tijdens de lessen of 
optredens maken, gebruiken voor onze publiciteit (bijv. brochure, website of sociale media)? 

o Ja hoor, ik/wij heb(ben) er geen probleem mee dat mijn/ons kind te zien is op
publiciteitsmateriaal.

o Nee, ik/wij wil(len) niet dat er beeldmateriaal van mijn/ons kind verspreid wordt door
de jeugdtheaterschool.

Naam ouder/verzorger:  Datum: 

Handtekening:     
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