Huishoudelijk Reglement N-Core
Goedgekeurd tijdens Algemene Leden Vergadering 18 April 2017

INLEIDING
Dit reglement gaat in op het moment dat de statuten van de vereniging bekrachtigd worden. Voorgaande
versies van het huishoudelijk reglement komen te vervallen.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Lidmaatschap
Artikel 1.1 Algemeen
1. Lid worden van het koor kan alleen wanneer de kandidaat een leeftijd heeft van minimaal 30
en maximaal 50 jaar. Deze leeftijdsgrens geldt niet voor kandidaten voor de band en de
dirigent.
2. Wanneer een bestaand lid iemand wil introduceren kan de leeftijdsgrens voor deze partner met
2 jaar worden verruimd, zowel naar beneden (28 jaar) als naar boven (52 jaar). Wanneer
iemand eenmaal lid is, geldt er geen leeftijdsgrens meer.
3. Iedereen die aan de leeftijdscriteria voldoet en die lid wil worden van het koor kan vrijblijvend
een repetitie bijwonen.
Artikel 1.2 Aannamebeleid zingende leden
1. Elk potentieel lid legt, zo snel mogelijk, een stemtest af. Afhankelijk van de uitkomst van de
stemtest en de verhoudingen binnen de stemgroepen wordt men ingedeeld bij een stemgroep.
Men is dan aspirant lid.
2. Na de proefperiode van minimaal 4 weken adviseert de dirigent het bestuur over eventuele
aanname van het aspirant-lid. Het bestuur beslist over aanname van leden.
3. De dirigent kan in overleg met het bestuur bepalen dat (aspirant-)leden fysiek een andere plaats
krijgen, binnen een stemgroep dan wel naar een andere stemgroep gaan in het koor.
4. Als leden de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, wordt jaarlijks een stemtest afgenomen. Leden
zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze stemtest bij de dirigent.
5. De stemtest wordt afgenomen door de dirigent of door een door de dirigent aangewezen
vervanger.
Artikel 1.3 Aannamebeleid band-leden
1. Bandleden kennen een proefperiode van 3 maanden. Daarna vindt een evaluatie plaats met de
gehele band en de dirigent. Op basis van deze evaluatie kan de dirigent besluiten om de
proefperiode met 3 maanden te verlengen. Na maximaal 6 maanden adviseert de dirigent het
bestuur dat beslist over aanname van leden.

Repetities
Artikel 2.1 Lokatie en rooster
1. Repetities vinden wekelijks plaats op dinsdagavond van 20.00 tot 21:45 uur, met een kwartier
pauze. De repetitie is op Basisschool de Akker, Akkerlaan 40, in Nijmegen
2. De band kan een afwijkend rooster volgen.
3. Tijdens de zomervakantie en op feestdagen zijn er geen repetities. Ook op andere dagen,
bijvoorbeeld wanneer de lokatie niet beschikbaar is, kan de repetitie komen te vervallen. Het
bestuur draagt zorg voor een repetitierooster en van de koorleden wordt verwacht dat zij de
repetities zo trouw mogelijk volgen.
Artikel 2.2 Afmelding
1. Leden dienen tenminste 5 minuten voor aanvang van de repetitie aanwezig te zijn.
Aanwezigheid tijdens repetities wordt bijgehouden op een presentielijst. Bij afwezigheid is
men verplicht zich af te melden bij het aangewezen bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het
bijhouden van de presentielijst.
2. Indien een lid regelmatig afwezig is zonder bericht, kan een bestuurslid contact opnemen met
het betreffende koorlid om te informeren naar de oorzaak van afwezigheid.
3. Indien leden te weinig aanwezig zijn, kan het bestuur beslissen dat men niet mag deelnemen
aan het eerst volgende optreden.
Artikel 2.3 Opvolgen aanwijzingen
1. Leden dienen de muzikale en andere aanwijzingen van de dirigent tijdens de repetitie strikt op
te volgen.
Artikel 2.4 Materiaal
1. Leden krijgen bladmuziek en een klapper in bruikleen van het koor. Nadat leden definitief lid
zijn geworden, ontvangen zijn een persoonlijke klapper met inhoud. De administratie van de
uitgifte van de klappers wordt bijgehouden door de secretaris.
2. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke klapper. Mocht de klapper kwijtraken
of na opzegging van het lidmaatschap niet worden ingeleverd bij de secretaris, dan betaalt het
lid 15 euro voor de aanschaf van een nieuwe klapper met inhoud
3. Na opzegging van het lidmaatschap is men verplicht de bladmuziek en de klapper in te leveren
bij het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het muziekarchief.
Contributie
Artikel 3 Contributie
1. De contributie bedraagt 120,00 EURO per jaar, te betalen in 2 termijnen binnen 14 dagen na
ontvangst van de factuur.
2. Aspirant-leden zijn nog geen leden en betalen derhalve geen contributie.
Optredens

Artikel 4 Optredens
1. Het geven van optredens is onlosmakelijk verbonden met de doelstelling van de vereniging.
Van de leden wordt dan ook verwacht dat zij hun uiterste best doen om bij een optreden
aanwezig te zijn.
2. Het bestuur bepaalt de kledingcode per optreden, van de leden wordt verwacht dat zij zich hier
aan houden, evenals aan de andere afspraken rond het optreden.
3. Van optredens en andere activiteiten van de vereniging kunnen foto- en/of video- opnames
worden gemaakt. Door het toetreden als lid van de vereniging geven leden toestemming om
deze opnames te gebruiken voor promotie doeleinden van de vereniging. De vereniging zal
daarbij geen link leggen naar individuele leden.
Bestuur
Artikel 5 Bestuur
1. Zoals bepaald in artikel 8.1 van de statuten bestaat het bestuur uit ten minste 2 natuurlijke
personen. De vereniging streeft echter naar een bestuur van 4 à 5 personen.
2. Het bestuur vergadert gemiddeld 5 à 7 keer per jaar en zo nodig vaker.
3. Ter ondersteuning van haar activiteiten kan het bestuur er voor kiezen om voor specifieke
projecten een projectgroep in het leven te roepen. Een projectgroep bestaat uit minimaal 2
leden, waarvan minimaal 1 persoon tevens bestuurslid is. Projectgroepen zijn altijd van
tijdelijke aard en dienen hun activiteiten uit te voeren binnen de kaders en het budget zoals
geformuleerd en/of goedgekeurd door het bestuur.
Overige bepalingen
Artikel 6 Overige bepalingen
1. De door het koor gebruikte ruimtes worden door de koorleden netjes achtergelaten.
2. Leden kunnen, mits met het bestuur overeengekomen, onkosten declareren. De declaratie dient
ingediend te worden bij de penningmeester.
3. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

