HUISHOUDELIJK REGLEMENT van SNIJDERKOOR, HOOGWOUD
1. Lidmaatschap van de vereniging

Het lidmaatschap van het Snijderkoor staat open voor dames en heren die van zingen houden.
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Om na te gaan of het koor en het
repertoire u liggen, mag ieder aspirant-lid 2 avonden meezingen voor hij /zij besluit lid te
worden. Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester, onder vermelding
van naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en datum van toetreding. Afmelding kan
alleen schriftelijk bij de penningmeester elke 1 maand voor het aflopen van het lidmaatschap.
2. Repetities en uitvoeringen

Van de leden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk meedoen aan repetities, uitvoeringen en
evenementen. Repetities worden gehouden elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de
bovenzaal van partycentrum "Op Stap", Herenweg te Hoogwoud. Bij verhindering wordt
verwacht dat u zich afmeldt bij het bestuurslid dat contact-adres is. Gedurende de maanden
juli en augustus en tijdens de kerstperiode wordt niet gerepeteerd
Ons koor kan worden uitgenodigd aan ontvoeringen of evenementen deel te nemen. Dit zal
eerst door het bestuur beoordeeld worden, waarna een uitnodiging in overleg met dirigent,
begeleiding en koorleden kan worden aangenomen. Bij ontvoeringen in de regio wordt ervan
uitgegaan dat eenieder met eigen vervoer naar de plaats van uitvoering, rijdt, er wordt geen
verweding verstrekt. Bij uitvoeringen buiten de regio wordt dit in overleg met de leden
geregeld.
3. Muzikale leiding

Het koor wordt geleid door een dirigent, muzikaal ondersteund door instrumentale
begeleiding, dit ter beoordeling aan de dirigent in samenwerking met het bestuur. De
muzikale leiding is verantwoordelijk voor het muzikale verloop van repetities, uitvoeringen
en evenementen in overleg met het bestuur.
4. contributie

De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze
contributie is voor een verenigingsjaar geldig, onafhankelijk van het moment dat u lid wordt
Bij afmelding wordt in principe geen geld gerestitueerd. U bent pas lid als de contributie is
betaald.
Betaling van de contributie wordt voor 1 augustus van het nieuwe verenigingsjaar verwacht
op Rabo bankrekening nummer 350790213 tnv Snijderkoor, Hoogwoud.
Bij wanbetaling kunt U geschorst worden, dit ter beoordeling aan het bestuur.

5. Commissies

De vereniging heeft een muziekcommissie die zich bezighoudt met het kiezen, controleren,
vermenigvuldigen en uitgeven van de muziekstukken die door het koor gezongen worden. De
commissie wordt gevormd door de muzikale leiding en een koorlid. De commissie werkt
zelfstandig, maar is verantwoording schuldig aan het bestuur.
Er is een muziekmappencommissie die ervoor zorgt dat er voor alle koorleden en muzikale
leiding muziekmappen bij de repetities aanwezig zijn, gevuld met alle stukken die op het
repertoire staan. De commissie bestaat uit twee koorleden, de leden zijn zelf verantwoordelijk
voor de staat waarin de mappen zich bevinden.
De commissies werken zelfstandig maar zijn verantwoording schuldig aan het bestuur. De
leden worden gekozen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
6.

Het bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt de leden van de vereniging en is zowel binnen als buiten de
vereniging in haar hoedanigheid aanspreekbaar. Het bestuur bestaat uit 5 personen onder wie
de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester verdeeld worden over verschillende
personen. Genoemde drie vormen het dagelijks bestuur en kunnen in huishoudelijke zaken
autonoom beslissingen nemen, maar zullen wel verantwoording schuldig blijven aan het totale
bestuur. Bestuursleden worden tijdens een algemene ledenvergadering gekozen voor een
periode van 4 jaar en zijn meerdere keren herkiesbaar.
Bij tussentijdse verkiezingen, neemt het nieuwe bestuurslid de plaats in op het rooster van
aftreden, van het voortijdig afgetreden bestuurslid.
7.

Algemene ledenvergadering
Eenmaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) plaats, gewoonlijk op
een woensdag in juni. De uitnodiging en agenda voor deze vergadering worden door de
secretaris uiterlijk 8 dagen voor aanvang van genoemde vergadering aan de leden thuis
gestuurd. Op de vergadering wordt door het bestuur verslag gedaan van het afgelopen
verenigingsjaar, plannen bekend gemaakt voor het komende jaar, financieel verslag gedaan en
de begroting en de contributie vastgesteld. Tevens worden bestuursleden ge- of herkozen en
commissies en –leden benoemd.
8.

Slotbepaling
In gevallen waarin door dit reglement niet wordt voorzien, worden de statuten geraadpleegd
of beslist het bestuur onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.
Aldus goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 15 oktober 2008
te Hoogwoud.

