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ARTIKEL 

 

1-1 Aanmelding als lid geschiedt bij het bestuur. Het bestuur beslist over de 

toelating in overleg met de dirigent. 

 

1-2 Nadat men als lid is toegelaten, ontvangt men een exemplaar van de 

statuten en het huishoudelijk reglement. 

  

1-3 De contributie wordt jaarlijkse met 5% verhoogd en zal aan het begin van 

de maand van de bankrekening van het lid, danwel van de wettelijk 

vertegenwoordigers door middel van automatische incasso worden 

afgeschreven. 

Indien het bestuur dit noodzakelijk acht, kan de contributie te allen tijde 

extra worden verhoogd, na goedkeuring van de ledenvergadering. 

Opzegging dient schriftelijk of per e-mail ingediend te worden bij het 

secretariaat en is alleen mogelijk aan het einde van het zangseizoen (=juli) 

of per 31 december. In beide gevallen dient men rekening te houden met 

een opzegtermijn van twee maanden. Voldoet men hier niet aan dan is men 

nog een half jaar contributie verschuldigd. 

 

 

2-1 Ieder lid neemt de verplichting op zich de wekelijkse repetities zo 

geregeld mogelijk bij te wonen. 

 

2-2 Bij verhindering dient het bestuur tijdig hiervan in kennis gesteld te 

worden. 

 

 

3-1 Een kascommissie, bestaande uit twee op de algemene ledenvergadering 

aan te wijzen personen, zal tenminste éénmaal per jaar en verder voor 

zover nodig en wenselijk wordt geacht, de boeken en kasgelden van de 

penningmeester controleren en zij zal, tenminste twee weken voor de 

algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uitbrengen. 

 

3-2 Binne veertien dagen nadat de kascommissie haar verlangen tot een 

controle heeft kenbaar gemaakt, moet de penningmeester haar daartoe in 

de gelegenheid stellen. 
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4-1 Kandidaatstelling voor bestuursfuncties moeten het bestuur tijdig hebben 

bereikt, tenminste twee weken voor de jaarlijks te beleggen algemene 

ledenvergadering. 

 

 

5-1 Bij meningsverschillen of wensen kan elk lid zich te allen tijde 

rechtstreeks tot het bestuur wenden. 

 

 

6-1 In bestuursvergaderingen worden besluiten genomen bij volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 

 

7-1 De muzikale leiding van de vereniging berust bij de dirigent. 

 

7-2 Op de leden- en bestuursvergaderingen wordt bij de te nemen beslissingen 

op muzikaal- en zangtechnisch gebied te allen tijde advies ingewonnen bij 

de dirigent. 

 

7-3 Indien de dirigent deelneemt aan de bestuurs- en ledenvergaderingen 

heeft hij/zij daarin een adviserende stem. 

 

 

8-1 Wanneer de dirigent het nodig en wenselijk acht, kan hij/zij, na gepleegd 

overleg met het bestuur, extra repetities doen plaatsvinden, die door alle 

leden dienen te worden bezocht. 

 

 

9-1 In die gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, berust 

de beslissing bij het bestuur. 

 

9-2 In het geval het Reglement in tegenspraak is met de Statuten, zijn de 

Statuten doorslaggevend. 

 

 

10-1 Dit Reglement is goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van  

7 juni 1979. 

 

 

 
(laatste wijziging: 29-03-2010) 


