Reglement

Gelders Oratoriumkoor
te ’t Harde
Artikel 1
Het bestuur
Het bestuur, bestaande uit tenminste 5 personen, wijst naast de voorzitter, secretaris en penningmeester, uit zijn
midden een vice-voorzitter, een bibliothecaris en een PR-functionaris aan.
•

•

•

•

•
•

•

Besluiten worden door het bestuur genomen bij meerderheid van stemmen (waarbij indien nodig vooraf de
leden worden geraadpleegd). Indien geen consensus kan worden bereikt wordt over personen schriftelijk
en over zaken mondeling gestemd.
Een genomen besluit wordt z.s.m. aan de leden kenbaar gemaakt.
De voorzitter leidt de vergaderingen en waakt tevens over de goede orde.
Zij / hij opent de repetitieavonden en zorgt, dat informatie naar de leden wordt overgebracht, hierin
bijgestaan door de secretaris, c.q. de penningmeester.
De secretaris regelt de administratieve werkzaamheden en brengt elk jaar verslag uit op de algemene
ledenvergadering. Voor elke vergadering stelt de secretaris een agenda op en doet deze toekomen aan de
betrokkenen.
De penningmeester is belast met het beheer der financiën, zorgt voor het innen van de contributies en
brengt jaarlijks verslag uit over het gevoerde beheer.
Daaraan voorafgaande doet de penningmeester op elke bestuursvergadering verslag van de financiële
stand van zaken op dat moment.
Een kascommissie, bestaande uit twee koorleden (zijnde niet-bestuursleden), zorgt voor het nazien van de
boeken en brengt verslag uit op de jaarvergadering.
De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
De public relations functionaris is verantwoordelijk voor alle publicitaire activiteiten, samenstelling van het
programmaboekje, geeft leiding aan donateur – sponsor en advertentiewerving, organisatie kaartverkoop
en alle organisatorische activiteiten m.b.t concerten. Public Relations zorgt ook voor de subsidieregelingen
in overleg met de overige bestuursleden.
De bibliothecaris draagt zorg voor de muziekbibliotheek, verzorgt de binnenkomende en teruggaande
bondsmuziek en houdt toezicht op uitgedeelde muziek op repetitieavonden. Tevens houdt hij / zij de
presentielijst bij.

Artikel 2
Toelating tot het lidmaatschap
Het lidmaatschap van het Gelders Oratoriumkoor staat open voor personen tussen 16 en 65 jaar, die over
voldoende muzikale zangkwaliteiten beschikken.
Indien een persoon ouder dan 65 jaar lid wil worden zal door middel van een stemtest worden beoordeeld of de
zangkwaliteiten nog voldoende zijn.
De zangkwaliteiten zullen door middel van een stemtest worden beoordeeld door de dirigent in bijzijn van het
groepshoofd (per stemsoort). Het advies van de dirigent aan het bestuur is zwaarwegend.
Het lidmaatschap eindigt aan het eind van het jaar waarin de leeftijd van 75 jaar is bereikt.
Indien een lid denkt langer lid te kunnen blijven zal dit beoordeeld worden door de dirigent door het afleggen van
een stemtest.
Artikel 3
Contributie
De contributie van leden bedraagt € 22 per maand.
Jaarlijks onderzoekt het bestuur of de contributie dient te worden aangepast in verband met hogere of lagere
kosten.
Een noodzakelijk geachte wijziging van het contributiebedrag wordt tijdig aan de leden voorgelegd en conform de
statuten in een algemene ledenvergadering vastgelegd.
Artikel 4
Dirigent
De dirigent is belast met de muzikale leiding der vereniging.
Alhoewel hij geen zitting in het bestuur heeft, heeft hij wel een adviserende stem.
De keuze van de uit te voeren werken, de vaststelling der data van de uitvoeringen en het uitnodigen van
medewerkenden aan de uitvoeringen geschieden door het bestuur in overleg met de dirigent.
Indien de dirigent dit nodig acht, kunnen in overleg met het bestuur extra repetities worden uitgeschreven.

Artikel 5
Repetities
De repetities worden wekelijks gehouden op dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur, uitgezonderd nationale feesten/of gedenkdagen en de periode van 6 weken, waarin de basisschoolvakanties vallen.
De repetities worden geopend met eventuele mededelingen.
Artikel 6
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 7
Uitvoeringen
Elk jaar zal minstens één openbare uitvoering worden gegeven, indien de dirigent de vereniging daartoe in staat
acht en het bestuur van oordeel is dat de uitvoering financieel te realiseren is.
Bij uitvoeringen is de koorkleding zwart; mannen wit overhemd en vlinderdas, dames lang zwart en geen opzichtige
sieraden.
Artikel 8
Verplichtingen van de koorleden
De koorleden zijn verplicht de (zaterdag)repetities bij te wonen en in geval van verhindering daarvan kennis te
geven aan de bibliothecaris of één der andere bestuursleden.
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 dinsdagavond repetities 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.
Artikel 9
Commissies
a. Het bestuur kan de algemene ledenvergadering voorstellen om ten behoeve van bepaalde werkzaamheden
commissies in te stellen.
b. Het bestuur is gerechtigd in voorkomende gevallen, personen buiten de vereniging voor advies in te schakelen.
Artikel 10
Verantwoording
In gevallen, waarin statuten en reglement niet voorzien, beslist het bestuur, doch blijft verantwoording schuldig aan
de ledenvergadering.
Belangrijke beslissingen worden niet genomen, dan na overleg met de leden.
Artikel 11
Wijziging reglement
Het reglement kan worden gewijzigd in een algemene vergadering bij meerderheid van stemmen.

’t Harde, 12 maart 2018

