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Inschrijvingsformulier 
Koorjaar 2022 - 2023 

Ondergetekende ouder of voogd schrijft volgend kind in voor Kinderkoor BallaBile, koorjaar 2022 -

2023  

(1 formulier per koorlid, graag in DRUKLETTERS):  

Naam + Voornaam  

Geboortedatum  

Straat + Huisnummer  

Postcode + Gemeente  

Tel/GSM 1. 

2. 

E-mail 1. 

2. 

 
…voor deelname aan (graag aanvinken): 

 BallaBile Uova (2de + 3de kleuterklas, 1ste leerjaar)   ZONDAG 10u15-11u00 

 BallaBile Bruchi (2de + 3de + 4de leerjaar)    ZONDAG 11u00-12u00 

 BallaBile Pupazzi (5de + 6de leerjaar + 1ste middelbaar)  (*) 

 BallaBile Farfalle (2de middelbaar en ouder)   VRIJDAG 20u30-21u30 
 
…en betaalt 70 euro lidgeld op rekeningnummer BE23 8601 1450 9791 met mededeling: 
inschrijving naam en voornaam van het kind. (graag vóór 1 oktober 2022) 
 
Het lidgeld is inclusief repetities, stem coaching, fotokopieën en verzekering. 
Niet inbegrepen zijn de eventuele extra kosten voor verplaatsing, uitstappen of weekends, uniform. 
 

Datum en naam en handtekening ouder/voogd: 

 

 

(*) Deze groep wordt even on hold gezet. Kinderen van deze leeftijd kunnen aansluiten bij een hogere of lagere 

groep (contacteer ons voor meer info). 

Gelieve dit blad zo snel mogelijk ingevuld terug te bezorgen,  

 zodat we de verzekering in orde kunnen brengen. Dank U. 

OPGELET: Lees en onderteken ook de afspraken op de keerzijde 
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 Afspraken 

Algemeen engagement 

Kinderkoor BallaBile staat open voor alle kinderen die graag zingen. Muzikale voorkennis is niet vereist en er 

zijn geen stemproeven voor toelating tot het koor. We willen de kinderen uitdagende podiummomenten bieden, 

waar het koor met plezier maar ook met ernst wekelijks voor repeteert. Daarom wordt van de kinderen een 

goede en actieve werkhouding verwacht. Indien kinderen repetities regelmatig storen, zullen kinderen en 

eventueel ouders hierover worden aangesproken. 

Engagement aanwezigheid  

Koorzang is een groepsgebeuren. We benadrukken dat stipte aanwezigheid van alle koorleden op alle repetities 

en geplande optredens sterk aan te raden is. Alleen dan kunnen we garant staan voor comfortabele repetities 

en podiumervaringen. Gelieve dit engagement maximaal na te komen. 

Repetitieschema 

In aanloop naar optredens of bij het boeken van de repetitieruimte kunnen zich noodzakelijke wijzigingen in het 

repetitieschema voordoen. Deze wijzigingen worden vooraf aangekondigd. 

Thuis herhalen 

Kinderkoor BallaBile zingt tijdens optredens alles uit het hoofd en zorgt voor creatieve en dynamische 

kooropstellingen. In aanloop van optredens zal gevraagd worden dat alle kinderen hun teksten goed uit het 

hoofd kennen. Dit betekent dat kinderen gedurende enkele weken in aanloop naar een optreden thuis de 

teksten herhalen. 

Koormap (vanaf Pupazzi) 

Kinderen zorgen zelf voor een zwarte A4 ringmap met plastic ringbladeren om de papieren bladen in te steken. 

Toelating publicatie foto’s en beeld  

Kinderkoor BallaBile maakt tijdens diverse kooractiviteiten zoals repetitiedagen, weekends of optredens foto’s of 

filmpjes. Dat mediamateriaal wordt doelgericht gebruikt voor promotie van het koor via websites, flyers, folders 

of andere. We dienen hiervoor toelating te hebben van de ouders. 

Gegevensbescherming (GDPR)  

Kinderkoor BallaBile verwerkt uw persoonsgegevens met de grootste zorg met het oog op ledenbeheer en 

organisatie van activiteiten. De algemene privacyverklaring kan u nalezen op onze website: 

www.kinderkoorballabile.be 

✓ Ik geef toelating dat mijn kind gefotografeerd en gefilmd wordt tijdens kooractiviteiten. 
✓ Ik geef toelating om beeldmateriaal van kooractiviteiten waarop mijn kind staat exclusief te gebruiken 

voor promotie van Kinderkoor BallaBile. 
✓ Ik geef toelating dat Kinderkoor BallaBile de persoonsgegevens van mijn kind op een veilige manier 

bewaart. 
✓ De opgegeven e-mailadressen en gsm-nummers mogen door Kinderkoor BallaBile worden gebruikt 

voor praktische regelingen en informatie betreffende de activiteiten van Kinderkoor BallaBile. 

Inschrijving impliceert dat u met bovenstaande bepalingen akkoord gaat.  

Naam van mijn kind: ………………………………………….. Datum en handtekening ouders/voogd: 
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