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Deelnemersovereenkomst  
 
DE ONDERGETEKENDEN: 

 
De Stichting Kindermuziekweek, gevestigd te Rotterdam, te dezen vertegenwoordigd 
door Feyo Sickinghe, voorzitter, hierna te noemen: “De Stichting” 

 
en 
 

“[naam deelnemer]” 
 

hierna te noemen: “Deelnemer”. 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 

• Concert- en Congresgebouw de Doelen, Het Concertgebouw Amsterdam, Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en TivoliVredenburg Utrecht en Het Prinses Christina Concours 
de initiatiefnemers (hierna: de Initiatiefnemers) zijn van de landelijke 
Kindermuziekweek (hierna: de Kindermuziekweek); 
 

• de Initiatiefnemers de Stichting hebben opgericht met het doel de samenwerking 
tussen de Partners en deelnemers organisatorisch en financieel te faciliteren; 

 

• de Kindermuziekweek jaarlijks door de Stichting en de partners van de stichting wordt 
georganiseerd; 

 

• de Deelnemer zich bij de Kindermuziekweek wil aansluiten; 
 

• de Deelnemer uitsluitend verplicht is tot betaling van een deelnemersbijdrage en 
actieve promotie van de Kindermuziekweek en de door hem te organiseren 
activiteiten via zijn eigen communicatiekanalen;  
 

• het tevens mogelijk is om als partner mee te doen door middel van het aangaan van 
een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting; dat Partners naast betaling van 
een partnerbijdrage zich tevens hebben verbonden tot het leveren van een 
inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van de Kindermuziekweek onder meer 
door actieve deelname aan werkgroep en bijeenkomsten; 
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KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 
 

1 Doel van de samenwerking 

1.1 De samenwerking tussen de Stichting en de Deelnemer heeft tot doel om 
activiteiten te ontplooien ter organisatie, ondersteuning en promotie van de 
Kindermuziekweek. De Kindermuziekweek is een marketingactiviteit van de 
Partners en de Deelnemers waarbij zij gedurende één week in het jaar onder de 
vlag van de Kindermuziekweek activiteiten en concerten organiseren of 
ondersteunen die tot doel hebben kinderen en jongeren te laten kennismaken 

met muziek. 

1.2 De Partners hebben de ambitie om de Kindermuziekweek jaarlijks te laten 
plaatsvinden. De Partners willen de Kindermuziekweek met de deelnemers laten 
uitgroeien tot een landelijk initiatief.  

1.3 Van de samenwerking is uitgesloten het maken van afspraken dan wel 
gedragingen die in strijd zijn met het mededingingsrecht. De Partners en 
Deelnemers zijn zich ervan bewust dat het uitwisselen van concurrentiegevoelige 

informatie strijdig is met het mededingingsrecht. Te maken afspraken of 
gedragingen mogen ook geen strijdigheid met het mededingingsrecht tot gevolg 
hebben. De Partners en Deelnemers wensen nadrukkelijk het uitwisselen van 

vertrouwelijke en/of commerciële informatie tegen te gaan.  

2 Besluitvorming 

De Deelnemer heeft geen stem in de besluitvorming door de Partners.  

3 Projectplan en organisatie 

3.1 De Partners nemen jaarlijks het initiatief voor het opstellen van een projectplan 
dat in onderling overleg zal worden vastgesteld.  

3.2 De Deelnemer ontvangt een marketingpakket voor het uitvoeren van 
marketingactiviteiten voorafgaand en tijdens de Kindermuziekweek ten behoeve 
van zijn eigen activiteiten in het kader van de Kindermuziekweek conform het 
projectplan. 

 
 
 
 



 
 

3 
 

4 Rechten 

4.1 De Stichting is gerechtigd tot het gebruik van het merk, beeldmerk en de 

handelsnaam ‘Kindermuziekweek’. De Stichting verleent aan de Deelnemer het 
recht tot gebruik van het merk, beeldmerk en de handelsnaam 
‘Kindermuziekweek’ in het kader van de promotie van de activiteiten die de 
Partner tijdens de Kindermuziekweek organiseert en is beperkt tot Nederland.  

4.2 Het niet toegestaan de naam en het logo van de Kindermuziek te wijzigen resp. 
voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor zij door de stichting zijn 
verstrekt.  

4.3 Het is niet toegestaan om het logo of de toolkit aan derden te verstrekken zonder 
toestemming van de stichting. 

4.4 Het recht tot gebruik van het merk, beeldmerk en de handelsnaam 

‘Kindermuziekweek’ van een Deelnemer kan door de Stichting worden 
ingetrokken indien het gebruiksrecht van Stichting eindigt. 

4.5 Het recht tot gebruik van het merk, beeldmerk en de handelsnaam 
‘Kindermuziekweek’ eindigt met de opzegging van deze Overeenkomst. 

4.6 De Deelnemer stemt er mee in dat de bedrijfsgegevens door de Stichting 
Kindermuziekweek worden gebruikt voor communicatie- en marketingdoeleinden 
van de stichting. 

 

5       Financiën 
 

5.1 De Stichting zal in overleg met de Partners jaarlijks een begroting opstellen.  
De begroting en hoogte van de door de Deelnemer te betalen bijdrage wordt door 
de Stichting vastgesteld. Voor de editie 2022 bedraagt de deelnemersbijdrage 
voor [x] een bedrag van [y]. 

5.2 Voor zover een Deelnemer niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen jegens de 
Stichting voldoet is deze niet gerechtigd om actief deel te nemen aan activiteiten, 
de werkgroepen en vergaderingen van de Kindermuziekweek dan wel om 

activiteiten onder de naam van de Kindermuziekweek te ontplooien. 
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6 Toelating van deelnemers 

De Stichting en de Partners besluiten op grond van objectieve, transparante en 
non-discriminatoire voorwaarden gezamenlijk op basis van consensus over de 
toelating van nieuwe deelnemers. In beginsel kan iedere organisatie als 
deelnemer worden toegelaten als deze bereid is financieel bij te dragen aan de 
realisering van de Kindermuziekweek en uitvoering te geven aan het projectplan. 

Toelating kan plaatsvinden indien de potentiële deelnemer bereid is de 
voorwaarden zoals neergelegd in deze Overeenkomst te aanvaarden. 

 

7 Beëindiging  

7.1 De samenwerking tussen de Stichting en de Deelnemer zoals vastgelegd in deze 
Overeenkomst wordt aangegaan tot 31 mei 2022 en daarna jaarlijks stilzwijgend 
verlengd.   

7.2 De Deelnemer is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per 31 mei 
van het betreffende kalenderjaar.  

7.3 De Partners kunnen met meerderheid van stemmen besluiten dat een Deelnemer 
niet langer door middel van zijn activiteiten uitvoering mag geven aan de 
Kindermuziekweek. Hierdoor eindigt het recht op deelname van de Deelnemer 
aan Kindermuziekweek. 

7.4 De uittredende Deelnemer is verplicht om bij uittreding aan zijn financiële 

verplichtingen jegens de Stichting te voldoen. De uittredende Deelnemer heeft 
geen recht op gehele of gedeeltelijke teruggave van een reeds betaalde of 
verschuldigde deelnemersbijdrage.  
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8 Overig 

8.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 

8.2 Wijzigingen op deze Overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn 
vastgelegd en door alle betrokken Partners zijn ondertekend. 

 
Aldus in overeengekomen te (plaats) ..………………………………. op (datum)………………………… 

 
De Stichting Kindermuziekweek,   namens de deelnemer, 
 
 
 
Naam:       Naam: 
 
Handtekening:      Handtekening: 
 
 


