
                                                          VOLWASSEN LEDEN/ ADULT MEMBERS 
WELKOM BIJ CIRCUS SANTELLI!    WELCOME AT CIRCUS SANTELLI!   
 

 In dit document kunt u alle informatie vinden over de cursussen voor volwassenen. Hieronder staat het 
schema van de lessen en de contributie. Voor Luchtlessen is er een ander systeem in werking, dat staat 
weergegeven op de volgende pagina.  
 

 This document contains information about courses for adults. Down below you will find the schedule of the 
lessons and contribution costs. Aerial courses follow a different system that is explained on the next page.   

Schematisch overzicht van de lessen voor volwassen:  
Dag Wat Tijd 

Maandag / Monday Luchtacrobatiek (gevorderden) 20.00 – 21.30 uur 

Maandag / Monday Vrije training en Jongleeravond 20.15 – 21.45 uur 

Dinsdag / Tuesday Luchtacrobatiek 20.15 – 21.45 uur 

Donderdag / Thursday Partneracrobatiek 20.15 – 22.00 uur 

Donderdag / Thursday Luchtacrobatiek  20.15 – 21.45 uur 

Vrijdag / Friday Luchtacrobatiek 19.00 – 20.30 uur 

Vrijdag / Friday Partner acrobatiek (beginners) 20.30-22.00 uur 

Zondag / Sunday Hoop dance (hoelahoepen) 17.30-19.30 uur 

Contributie (zie hieronder voor een voorbeeld van de berekening): 
  Acrobatiek (lucht- of partneracrobatiek) / Aerial 
  Per periode per extra les per periode 
Jeugd/Youth < 21 jaar € 82,65 € 61,95 
Volwassene / Adult € 100,00 € 75,00 

 

  Vrij trainen + jongleeravond  
  1e vrije les per periode 2e vrije les per periode  
Student < 21 jaar  € 36,30 € 29,05 
Volwassene / Adult € 45,00 € 32,50 

 
Uitleg kosten en betaling   (english see next page) 

Voorbeeld 1: Je wilt als volwassene twee doekenlessen per week volgen. Dan betaal je voor de eerste basisles  
€100 per periode. Een extra les kost €75 per periode. Samen is dat €100 + €75 = €175 per periode.  
Voorbeeld 2: Je wilt als student onder de 21 jaar graag een les partneracrobatiek volgen en een vrije les volgen. 
Je betaalt dan voor de acrobatiekles €82,65 per periode. De eerste vrije les kost €36,30, dus voor die 2 lessen 
per week betaal je €118,95 per periode.  
 
De contributie wordt 3x per jaar afgeschreven, namelijk eind januari, april en oktober. 
Het afmelden als lid dient schriftelijk of per email te gebeuren vóór eind december, eind maart of begin juli. 
 
Als lid betaal je per periode. Op die manier kun je je lessen afzeggen mocht je door onvoorziene redenen niet 
meer verder kunnen (bv een blessure, ziekte etc.). Santelli kan je lidmaatschap per periode opzeggen. Mocht je 
er voor kiezen om vooruit te betalen voor het gehele jaar is dit op eigen risico!  
 
Strippenkaart  
Met een strippenkaart kun je in het schooljaar 2019-2020 10 lessen volgen. Kosten van de kaart zijn 125€. Een 
enkele les doeken kost 15€. De lessen beginnen in de week van 9 september. Je bent zelf verantwoordelijk voor 
de strippenkaart (laat deze niet bij Santelli liggen!).  
 



Lessen ruilen 
Als je niet aanwezig kunt zijn bij een les, meld het dan in de facebookgroep “doeken volwassenen Santelli”. Op 
die manier kan iemand anders je vrije plek gebruiken. En… je kunt vrije plekken als iemand anders niet kan ook 
gebruiken als je zelf een les gemist hebt. Dus bij het volgen van de les wordt aub lid van deze facebook groep. 
Maandag is een gevorderden les, dus beginners kunnen geen vrije plek op maandag gebruiken.  
 
Trainers en andere vrijwilligers 
Santelli zou niet kunnen bestaan zonder de hulp van vrijwilligers: een actieve groep enthousiaste mensen die 
tijdens theatervoorstellingen het licht bedienen, geluid verzorgen, helpen bij op- en afbouw van het decor, 
artiesten begeleiden enz. Verder wordt er van maandag t/m zondag training gegeven door verschillende 
trainers. Deze trainers geven allemaal les op vrijwillige basis! We zijn altijd op zoek naar nieuwe trainers voor de 
kinder-, en jeugdgroepen. Heb je ervaring met turnen, theater of in het onderwijs, of train je al langer mee bij 
Santelli en lijkt het je leuk om te helpen met les geven? Meld je dan aan bij info@santelli.nl.  
 
Voor  a l le  informat ie  k i jk  op onze webs i te :  www.jeugdc i rcus .n l  
 

Explanation costs and payment (see previous page) 
 
 Example If you want to attend 1 training per week as an adult above the age of 21 it will be 100€ per period 
(with 3 periods per year the total per year will be 300€). If you want to attend two trainings per week, the cost of 
the second training can be found in the second collum. It will be 100€ + 75€ = 175€ per period, 525€ per year.   
 
Contribution is calculated over three periods per school year and will be due end of October, January and April. 
You can cancel your membership before 31st of December, 31st of March and 30th of June. 
 
When you become a member you pay per period. That way, you can cancel your lessons if something happens 
(you break a leg, become pregnant, feel ill, etc…). Santelli can cancel your subscription per period (three months 
is one period). If you choose to pay ahead for the whole year, that is your own risk! 
 If you don’t have a Dutch bank account, you’ll have to pay by yourself. Otherwise the fee is collected from your 
bank account.  
 
Stampcard 
This is a card for which you are responsible (do not leave it at Santelli!). The card will be €125 and will be valid 
for 10 times, for the whole schoolyear 2019-2020. A single lesson tissue will be €15.Lessons start again in the 
week of the 9th  of September. 
 
Swap lessons 
If you have to miss a lesson, please let all of u know in our facebookgroup: ‘doeken volwassenen 
Santelli’ someone else can than take your spot. And… you can take other free spots if you missed a lesson. So 
please become member of this facebook group! 
Monday is an advanced class, so beginners cannot take a Monday spot. 

  
Trainers and other volunteers 
Santelli couldn’t excist without the helping hand of our volunteers: an active group of people who manage the 
lightning and music at performances, help to build and take down the scenes, guide the artists etc. Furthermore 
Mondays till Fridays vulonteers train several courses. We are always looking for new trainers. If you have 
experience with gymnastics, theater or educating, or have you been trauning for a long time and would you like 
to help teaching courses? Submit as a volunteer at info@santelli.nl. 
 
For  a l l  further informat ion go to:  www.jeugdc i rc us .n l  



Aanmeldingsformulier volwassenen  
 

Datum aanmelding………………………………………………………………………………………….… 

Voor- en achternaam……………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum…………………………………………………………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode + woonplaats……………………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer thuis en/of mobiel ……………………………………………….………………. 

IBAN nummer: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Op naam van……………………………………………………………………………………………………… 

Email …………..…………………………………………………………………………………………………… 

Trainingsdag(en) – en tijd(en).…………..………………………………………………………………. 

Beeldmateriaal 

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze 

stichting. Hiervoor maken we graag gebruik van foto’s en video’s.  

  Ik heb wel / geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik (mijn kind) 
mogelijk te zien ben (is). We vermelden nooit de naam van het kind. Foto’s worden altijd 
gemaakt in overleg en worden alleen gebruikt voor promotiedoeleinden. 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Circus Santelli om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Circus Santelli. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Wilt u absoluut 
niet per automatische incasso betalen, stuur dan een mail naar info@santelli.nl om een afspraak te 
maken over contante betaling. 
Trainingen, repetities, workshops, cursussen, voorstellingen etc. worden op eigen risico bijgewoond. 

Plaats en datum     Handtekening  

………………………………………………..   …………………………………………………….. 
 
NB. Het afmelden als lid dient schriftelijk of per email te gebeuren vóór eind december, eind maart of 
begin juli. De contributie wordt berekend over 3 periodes per schooljaar en afgeschreven eind oktober, 
januari en eind april. 


