HUISHOUDELIJK REGLEMENT vastgesteld op de Jaarvergadering van 18-05-2019
Lidmaatschap
1. Je kunt kandidaat-lid worden van de vereniging door je schriftelijk/per e-mail aan te melden bij de secretaris van de vereniging,
onder opgave van personalia en instrument/stemtype.

2. Het merendeel van de leden is bespeler van een instrument of zanger; zij spelen/zingen met regelmaat in een vast ensemble met
anderen samen.
Elk instrument passend in een ensemble is mogelijk, ter beoordeling van de dirigent van het ensemble.
Het is ook mogelijk lid van de vereniging te zijn zonder aan een ensemble verbonden te zijn.

3. Ten behoeve van een goede wederzijdse oordeelsvorming speelt een kandidaat-lid tweemaal mee in een ensemble.
Aan deze twee speelmomenten zijn geen kosten verbonden.
De dirigent heeft een doorslaggevende stem in het al dan niet toelaten van het kandidaat-lid.

4. Na toelating gaat de betalingsverplichting in en ontvangt het nieuwe lid een exemplaar van het huishoudelijk regelement
en de privacy-verklaring.
Daarbij kan het lid aangeven wat zijn/haar wensen zijn mbt foto’s, video-opnamen en vermelding op deelnemerslijsten.

5. Van elk lid wordt verwacht dat het deelneemt aan bijeenkomsten van het ensemble.
6. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het beëindigen van het lidmaatschap door een schriftelijk bericht aan de secretaris.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij, uiterlijk per 1 juli, het lidmaatschap is opgezegd.
Ensembles
7. Een ensemble wordt ingesteld door het bestuur bij gebleken behoefte en kan na overleg met de dirigent
door het bestuur worden ontbonden indien er niet meer voldoende belangstelling is.
Dirigenten
8. De muzikale leiding van een ensemble berust bij de dirigent of zijn/haar plaatsvervanger.
De dirigent stelt het repertoire in overleg met de ensemble-leden samen zorgt voor de bladmuziek en eventuele arrangementen.
Communicatie ensembles – bestuur
9. Elk ensemble benoemt uit eigen gelederen een contact-persoon voor de communicatie tussen ensemble en bestuur.
Contributie
10. De hoogte van de basis-contributie wordt vastgesteld door de Algemene LedenVergadering (ALV).
Het bestuur is bevoegd hier in bijzondere gevallen van af te wijken.

11. Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 30 juni. In principe committeert een ensemble-lid zich voor het hele cursusjaar.
Bij bijzondere omstandigheden kan het betreffende lid een verzoek indienen bij het bestuur tot een gedeeltelijke restitutie.

12. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het jaar is men de gehele jaarcontributie verschuldigd.
13. De kosten voor het ensemble (dirigenten, repetitie-ruimten, muziek) worden door elk ensemble zelf gedragen. De kosten worden
verdeeld over de leden van het ensemble. Aan het begin van het cursusjaar wordt het aantal leden vastgesteld;
hierop wordt de prijs gebaseerd. De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester; voor vragen betreffende de
financiële aangelegenheden kun je bij de penningmeester terecht.

14. Toetreders in de loop van het jaar krijgen een factuur naar rato. De gelden worden aan de algemene reserves toegevoegd.
Bestuur
15. Het bestuur bestaat uit minstens drie personen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
Het dagelijks bestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken en spoedeisende zaken.

16. Voor bijzondere werkzaamheden/gelegenheden kan het bestuur een commissie samenstellen bestaande uit leden.
ALV
17. Alle leden hebben toegang tot de ALV; zij worden daartoe uitgenodigd. Het is dringend gewenst dat bij de ALV minstens een lid van
ieder ensemble aanwezig is. Vaste onderdelen van de ALV zijn: financiën (begroting en jaarrekening) en programmering.
Er wordt ieder jaar een kascontrolecommissie geformeerd uit de leden van de vereniging.

18. Een voorstel van een lid dient schriftelijk/per e-mail te worden ingediend bij het bestuur.
Tot slot
19. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun instrument(en). Voor diefstal en/of beschadiging is de vereniging niet aansprakelijk.

