
Algemene voorwaarden projectkoor
Songs of Freedom

Artikel 1. Het projectkoor Songs of Freedom
 Het projectkoor Songs of Freedom is een projectkoor, dat eenmalig optreedt in Leiden tijdens het

Songs of Freedom muziekfestival in Leiden op een zaterdagmiddag rond de datum van 1 juli. Het koor
staat voor iedereen open. Voorafgaand aan de uitvoering zijn er ca 4 repetities op vrijdagavonden in
de maand juni en juli in een oefenruimte in Leiden.

Artikel 2. De stichting Songs of Freedom
 Het projectkoor wordt bestuurd door de Stichting Songs of Freedom, die ook het gelijknamige

muziekfestival organiseert.
 De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70386978. Het BTW

identificatienr is NL858303760B01.
 Het muziekfestival, dat geen winstoogmerk heeft en waarvoor geen toegang wordt geheven, wordt

georganiseerd ter herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse
koloniën.

 De herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij rond 1 juli is de enige activiteit van de
Stichting Songs of Freedom.

Artikel 3. Doelstelling het projectkoor Songs of Freedom
 Doel van het projectkoor Songs of Freedom is het uitvoeren van muziek en liederen ontstaan in, of

geïnspireerd door, zwarte gemeenschappen in Amerika. De nadruk ligt op negrospirituals en
gospelliederen uit de Verenigde Staten.

 Zangervaring en kennis van notenschrift is niet nodig. Plezier in het zingen is het belangrijkst bij het
koor. Het projectkoor kent geen politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige grondslag.

 Deelname is voor iedereen mogelijk vanaf de leeftijd van 12 jaar.
 Om praktische redenen heeft het koor een limiet van 200 zangers.
 Om aan de uitvoering deel te nemen moeten koorleden in ieder geval aan drie van de vier repetities

hebben meegedaan.
Artikel 4. Aanmelden en betaling

 Aanmelding voor het koor gaat via het inschrijfformulier op de website van het koor. Voor deelname
aan de uitvoering, de repetities en het lesmatreaal wordt een bijdrage gevraagd. Na inschrijving dient
de bijdrage te worden overgemaakt via een betaallink op de website.

 Na inschrijving en betaling krijgt een koorlid toegang tot een download site. Op die site kunnen
bladmuziek en audiobestanden van de verschillende koorpartijen worden gedownload.

 Als een koorlid een week voor de eerste repetitie afziet van deelname, wordt de koorbijdrage
teruggestort. Restitutie daarna is niet meer mogelijk.

 Als een repetitie niet door kan gaan door overmacht (extreme weersomstandigheden, rampen,
pandemieën en andere onvoorziene extreme situaties die buiten de macht van Songs of Freedom
liggen), heeft het lid geen recht op restitutie.

Artikel 5. Verplichtingin Stichting Songs of Freedom
 Het organiseren van de uitvoering en de koorrepetities zoals vermeld op de website (met

uitzondering van overmacht situaties, zoals extreme weersomstandigheden, rampen of andere
onvoorziene en extreme situaties die buiten de macht van Songs of Freedom vallen).



 Het bieden van een veilige uitvoeringslocatie en veilige repetitieruimten, waarbij sanitaire
voorzieningen aanwezig dienen te zijn.

 Het aanbieden van geschikt lesmateriaal in de vorm van bladmuziek en audio-opnamen.
 Het verzorgen van koordirectie, geluidstechniek en een begeleidingsband tijdens de uitvoering.

Artikel 6. Verplichtingen koorleden
 Voor deelname aan repetities dienen koorleden zich te hebben aangemeld en te hebben betaald. Om

mee te doen met de uitvoering, wordt elk koorlid geacht minimaal aan drie repetities te hebben
deelgenomen, tenzij anders afgesproken met de dirigent.

 De koorleden dragen in principe geen speciale koorkleding. Er zijn alleen voorschriften ten aanzien
van kleur van de kleding, die tijdens de eerste repetitie bekend wordt gemaakt.

 De bladmuziek die is gedownload moeten de koorleden zelf uitprinten. Tijdens de uitvoering wordt in
principe geen gebruik worden gemaakt van bladmuziek tenzij met goedkeuring van de dirigent.

 De door de Stichting Songs of Freedom verstrekte bladmuziek blijft altijd intellectueel eigendom van
de Stichting en mag derhalve niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Stichting Songs of Freedom
 Behoudens en voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen de beperking van de

aansprakelijkheid uitsluiten, is de Stichting Songs of Freedom slechts aansprakelijk voor schade die
het directe gevolg is van opzet of grove schuld en aan haar toerekenbaar is.

 De Stichting Songs of Freedom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat zij is uitgegaan van door of namens een lid verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 De aansprakelijkheid van De Stichting Songs of Freedom is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

 De Stichting Songs of Freedom is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade
wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade. De Stichting Songs of Freedom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade en inkomstensderving.

Artikel 8. Overige bepalingen
 Indien er een geschil ontstaat tussen een koorlid en de organisatie, treden partijen in overleg

teneinde dit geschil uit de weg te ruimen.
 De organisatie behoudt zich het recht voor om de algemene bepalingen te wijzigen. Dat doet niets af

aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 Bij deelname geeft een koorlid automatisch toestemming om foto en filmmateriaal gemaakt tijdens

de uitvoeringen te mogen gebruiken voor PR doeleinden.

Leiden, 28 februari 2023


