PROTOCOL

LIDMAATSCHAP
1.

Lidmaatschap

Omschrijving
Het lidmaatschap van het Gelders Oratoriumkoor staat open voor personen tussen 16 en 65 jaar, die over voldoende
muzikale zangkwaliteiten beschikken.
Het lidmaatschap eindigt aan het eind van het jaar waarin de leeftijd van 75 jaar is bereikt.
Indien een lid langer lid wil blijven kan dit door het afleggen van een stemtest beoordeeld worden.
2.

Leden

A(d)spirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, maar nog niet de 16-jarige leeftijd
hebben bereikt.
Koorleden
Zij die toegelaten zijn na het afleggen van een stemtest met goed gevolg.
Projectleden
Projectleden zijn externe zangers/zangeressen die ervaring hebben bij voorkeur in de koorzang en die deelnemen
aan de repetities tot en met de uitvoering van het concert.
Projectleden hebben dezelfde verplichtingen als koorleden voor de tijd dat zij zich verbinden aan het koor.
Gastzangers
Indien het voor de bezetting van een uitvoering gewenst is, kan het bestuur in overleg met en ter beoordeling van de
dirigent zangers/zangeressen uitnodigen als gastzangers met het doel de uitvoering van een specifiek werk op een
gewenst niveau te brengen en daarmee ons koor te versterken.
Als leidraad geldt dat zij lid zijn van een ander (soortgelijk) koor en het betreffende werk hooguit 3 jaar geleden
hebben gezongen.
Een gastzanger(es) wordt gevraagd een auditie/stemtest af te leggen en minimaal 2 repetities bij te wonen voordat
deelname aan een concert mogelijk is.
3.
Contributie
Leden betalen maandelijks contributie.
Projectleden betalen een vast bedrag vast te stellen door het bestuur.
Gastleden nemen op uitnodiging deel en betalen geen contributie.
4.
Verplichtingen van de koorleden
Van de koorleden wordt verwacht dat zij de wekelijkse en oefen(zaterdag)repetities bijwonen en in geval van
verhindering daarvan kennis te geven aan één der bestuursleden.
5.

6.

Regels voor deelname aan een concert
1. Het bijwonen van de Generale Repetitie is verplicht.
2. Het bijwonen van tenminste 70% met een ondergrens van 30% van alle dinsdagavondrepetities is
verplicht.
Hiertoe zal een presentielijst worden bijgehouden, door de leden zelf in te vullen.
3. Indien niet kan worden voldaan aan de aanwezigheidseis van 70%, zal de dirigent het bestuur adviseren
of kan worden deelgenomen aan het concert op basis van een voorzingtest in bijzijn van een
bestuurslid.
Het advies van de dirigent is zwaarwegend.
4. Indien niet kan worden voldaan aan de aanwezigheidseis van minimaal 30%, is deelname aan het
concert uitgesloten.
Opzegging lidmaatschap (statuten)

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden, met inachtneming
van een opzeggingstermijn van vier weken.
De opzegging gaat in per de eerste van de daaropvolgende maand.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de bijdrage voor de
lopende maand verschuldigd.
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