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Huishoudelijk reglement
Artikel 1 Leden
1. Leden zíjn natuurlijke personen die conform de statuten zijn

toegelaten tot het lidmaatschap.
Het lidmaatschap staat open voor leden die instemmen met het
doel van de vereniging, zoals omschreven in de Statuten att. 3.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en
geboortedata van de leden zijn opgenomen.
Voor toe te treden leden geldt echter een minimum leeftijd van 18
jaar en een maximumleeftijd van 60 jaar.
De dirigent geeft, eventueel naar aanleiding van een stemtest,
advies aan het bestuur over de toetreding van een nieuw lid.
Aanmelding geschiedt schriftelijk bij het secretariaat.
Ieder lid die tot de vereniging toetreedt, ontvangt een exemplaar
van de statuten en het huÍshoudelijk reglement.
De statuten, het huishoudelijk reglement en de muziek blijven
eigendom van de vereniging.
Van de leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en
besluiten van comtnissies van de verenÍging naleven en dat ze zich
jegens elkaar en de vereniging gedragen naar hetgeen door
redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen van de
vereniging niet te schaden.
Ieder lid dient tenminste zes keer aaneengesloten de
repetitieavonden voorafgaand aan een optreden bij te wonen.
Indien het lid niet aanwezig is geweest dan kan het bestuur in
samenspraak met de dirigent besluiten om het lid uit te sluiten van
deelname aan het desbetreffende concert of uitvoering.
Indien een lid gedurende het koorseizoen tien keer de koorrepetitie
niet heeft bijgewoond kan het bestuur besluiten tot opzegging van
het lidmaatschap. Dit gebeurt na raadpleging van het betreffende
koorlid. Onder koorseizoen wordt verstaan het gehele kalenderjaar
met uitzondering van de geldende zomervakantieperiode van de
basisscholen van de regio mídden.

AÉikel 2 Contributie
1 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene

ledenvergadering vastgesteld.
De contributie dient voor elke 1" dag van het kwartaal betaald te
worden.
Blijft een lid zonder geldige reden over een periode van langer dan
drie maanden in gebreke om de contributie te betalen, dan kan het
bestuur, nadat betrokkene twee maal schriftelijk is aangemaand om
het verschuldigde bedrag te voldoen, het lidmaatschap vervallen
verklaren. Tegen een hiertoe genomen beslissing is geen beroep
mogelijk.
De inning van donatiegelden geschiedt per kwitantie en moet bij
vooruitbetalÍng worden voldaan. Hierbij wordt uitgegaan van een
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kalenderjaar. Het bedrag van de contributie en donatie wordt
jaarlijks op de algemene vergadering vastgesteld.

5. Leden die tot drie maal toe hun lidmaatschap van de vereniging
hebben opgezegd, kunnen niet meer als lid van de vereniging
toetreden, tenzij er voor het voltallig bestuur aanvaardbare reden
híertoe worden aangevoerd.

6. Uit de fÍnanciële middelen van de vereniging moet worden betaald:
a. het honorarium van de dirigent en de pianist;
b. de zaalhuur;
c. de eventuele bondscontributie;
d. de noodzakelijke kosten voor het geven van concerten en/of

uitvoeringen;
e. materÍalen (zoals bladmuziek, beeldmateriaal, composities die

gemaakt zijn i.o.v. Tintunes, kleding en accessoires),
aangeschaft door de vereniging blijven te allen tijde eigendom
van de vereniging, tenzij door het bestuur anders wordt bepaald.
Het bestuur heeft het recht alle uitgaven te doen, welke in het
belang van de vereniging zijn.

A*ikel 3 Royement/opzegging
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan
slechts geschieden voor elke 1* dag van de kalendermaand met
inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. Echter kan het
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren. Opzegging dient schriftelijk te worden ingediend bij het
secretariaat.

Aftikel 4 Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste de voorzítter, secretarís en
penningmeester (= het dagelijks bestuur). Deze regelt de dagelijkse gang
van zaken en neemt in spoedeisende zaken beslíssingen. Zij is daarvan
verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.

Artikel 5 Vergaderingen bestuur
1. Het dagelijks bestuur vergadert één maal per maand, tenzij er geen

agendapunten zijn.
2. Er kan vergaderd worden als op enig moment alle bestuursleden bij

elkaar zijn.
3. Bij spoed kunnen bestuursleden door het bestuur (telefonisch, per e-

mail of op andere elektronische w'rjze) geraadpleegd worden. Op de
eerstvolgende bestuursvergadering wordt nader gerapporteerd.
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Artikel 6 Aftreden bestuur
1. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd door

de algemene ledenvergadering.
2. Bij voorkeur zullen geen familieleden tot en met de tweede graad

tegelijk zitting hebben in het bestuur.
3. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij

erop wordt toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden
deel uitmaken van het bestuur.

Artikel 7 Voorzitter
De voorzitter leídt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten
waarvoor geen leider is aangewezen. Bij zijnlhaar afwezigheid vervangt
de vicevoorzitter en bij diens afwezigheid een van de andere
bestuursleden. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda
voor de bestuursvergadering vast.

Aftikel 8 Secretaris
De secretaris voett de correspondentie van de vereniging en maakt
notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering
(of: is verantwoordelijk voor het maken van de notulen). De notulen van
de bestuursvergaderingen en die van de algemene ledenvergadering
worden na vaststellÍng door respectievelijk het bestuur en de algemene
ledenvergadering, door secretaris en voorzitter ondertekend' Êlk jaar
maakt de secretaris een jaarverslag. Hillzii verricht overige
administratieve werkzaamheden en draagt zorg voor het archief. De evt.
aan te stellen tweede secretaris assisteert de eerste secretaris waar nodig
en neemt bij diens afwezigheid werkzaamheden waar, welke geen uitstel
dulden.
De ledenadministratie kan worden gedelegeerd aan een koorlid, dat geen
deel uitmaakt van het bestuur, maar geschiedt wel onder
verantwoordelijkheid van de secretaris.

Artikel 9 Penningmeester
De pennÍngmeester is belast met het geldelijk beheer. Híi/zii legt hiervan
jaarlijks rekenÍng en verantwoording af. Jaarlijks wordt een
exploitatierekening en balans gemaakt. Een door de algemene
ledenvergadering benoemde kascommissie controleert jaarlijks de
financíën. Decharge van de penningmeester gebeufi, na goedkeuring door
de algemene ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door
de kascommissÍe en de voorzitter. De evt. te benoemen tweede
penningmeester heeft in nauw overleg met het bestuur de zelfde
bevoegdheden als de eerste penningmeester om bij diens afwezigheíd zÍjn
functie volledig te kunnen vervullen.

AÉikel 1O Vicevoorzitter
De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een
aantal taken van de voorzitter op zich nemen.
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Artikel 11 Overige bestuursleden
De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur
terzíjde en zijn verplicht zo nodig hun werkzaamheden over te nemen.
De muziekcommissie overlegt met de dirigent, rekening houdend met de
inbreng van de leden, over het repertoire en geeft advies aan het bestuur.
Het bestuur beslist uiteindelijk over de definitieve keuze.

AÉikel 12 Besluitvorming
Besluitvorming gebeutt bij gewone meerderheid van stemmen. Als de
stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag, behalve in
de gevallen waar de statuten een andere meerderheid voorschrijven.

Artikel 13 Commissies
Het algemeen bestuur kan commissies benoernen voor bepaalde taken.
Hiervoor worden aparte richtlijnen gemaakt. Deze worden op de website
van het koor gepubliceerd.

I

Artikel 14 Wijziging Huishoudelijk Reglement
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de
algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen.
Voorstellen tot wijzígíng gaan uit van het bestuur of tenminste twee derde
van de leden.

Artikel 15 Dirigent en pianist
De dirigent en de pianist worden benoemd door het bestuur. De dirigent
oefent tijdens de repetities en uitvoeríngen het gezag uit, bijgestaan door
de leden van het bestuur. De van buiten het koor te arrangeren solisten of
andere medewerkenden worden in overleg met hemlhaar door het
bestuur gecontracteerd. De aanstelling van de dirigent en de pianist
geschiedt op basis van een proeftijd van vier weken gedurende welke
termÍjn beide partijen zonder opzegging de samenwerking kunnen
verbreken. De leden kunnen tijdens de proeftijd bij het bestuur aangeven
of een dirigent/pianist passend is voor het koor.
Na de proeftijd volgt de vaste aanstelling. Ontbinding kan plaats vinden
door wederzijds een opzegtermijn te hanteren van drie maanden, te
rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin
om ontbinding werd verzocht. Alle leden dienen op verzoek van de
dirigent mee te werken aan een stemtest.

Artikel 16 Slota*ikel
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het

bestuur.
2. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het

bestuur.
Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeen
roepen als ze een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken.
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