
HUISHOUDELIJK REGLEMENT/WERKAFSPRAKEN 
Liederenkoor Bekaant Goed 

 
1. Het huishoudelijk reglement is bedoeld om die zaken te regelen die niet in de statuten 

d.d. 27-06-2014 zijn geregeld en als zodanig een aanvulling hierop. 
  Aanvulligen 12-01-2016 punt 7 ,13 en 14. 

 
2.  Ieder koorlid heeft iets te zeggen over en is medeverantwoordelijk voor het wel en 

wee van het Liederenkoor Bekaant Goed 
    In deze structuur hebben plaats: 
   - Het Bestuur 
   - De Muzikant(en) 
   - De leden van Liederenkoor Bekaant Goed 
 Jaarlijks vindt een algemene ledenvergadering plaats. 
 Voor de agenda van de ALV kan ieder koorlid agendapunten indienen. 
 Vaste agendapunten zijn: 
 Jaarverslag 
 Begroting 
 Vaststellen van de contributie 
 Bestuursverkiezingen 
 
3.  De koorleden zijn contributie verschuldigd. De hoogte hiervan wordt jaarlijks op de 

jaarvergadering vastgesteld. De contributie mag in twee termijnen worden voldaan, 
          de eerste termijn in januari, de tweede in juli van het lopende boekjaar. 
 Voor hen die het in één keer willen overmaken, gaarne in de maand januari 
 
4.  De repetities vinden plaats op 2de en 4de  dinsdag van de maand van 19.30-21.30 uur.  
           Het wordt bijzonder gewaardeerd wanneer men geruime tijd eerder aanwezig is om 

eventueel de stoelen neer te zetten.  
           Het gemoed kan dan nog even tot rust komen, zodat exact om 19.30 uur begonnen 

kan worden. 
 
5.  Van de leden wordt verwacht dat zij tijdens iedere repetitie en ieder optreden 

aanwezig zijn. 
 Is men onverhoopt verhinderd, graag vóór de repetitie of een optreden een bericht 

van verhindering doorgeven aan het bestuur. Zodat bij meerdere afmeldingen de 
dirigent de repetitie of het optreden hieraan kan aanpassen. 

 
6.  Mocht een repetitie of optreden onverwacht geen doorgang kunnen vinden, wordt dit 

per e-mail of via de telefoon aan de koorleden kenbaar gemaakt. 
 
7.  Ieder nieuw lid krijgt bij aanvang een blouse en jas en een volledige multomap 

uitgereikt. Deze blijven eigendom van het koor. 
 
8.      Tijdens repetities en optredens wordt gezongen vanaf teksten welke geordend in een 

multomap aanwezig zijn. Van de leden wordt verwacht dat zij de teksten welke 
          per e-mail worden verzonden zelf uitprinten. 



 
9.  Van een koorlid wordt verwacht dat hij tijdens de repetitie voortdurend alert en 

geconcentreerd is, zich richt op de groei van de eigen stem, muzikaliteit van de 
stemgroep en homogeniteit van het gehele koor. 

 
10.  Dit betekent, dat muziek die eenmaal op de repetitie is doorgezongen, thuis wordt 

bestudeerd.  
 
11. Koorrepertoire, programma en agenda worden samengesteld door de muzikant(en) en 

eventueel het bestuur. De leden hebben hierbij inspraak, de muzikanten zullen de 
voorstellen van de leden zeker in overweging nemen. 

 
12.  Kleding: zwarte pantalon en zwarte (donkere) schoenen, blouse in de zomer korte 

mouw en in de winter lange mouw met daar onder een wit T-shirt, tenzij het bestuur 
anders beslist. 

 
13.  De zwarte pantalon, zwarte (donkere) schoenen en een wit T-shirt worden door de leden 

zelf aangeschaft,  
 
14.     Van ieder koorlid wordt verwacht dat hij met door het koor ter beschikkig gestelde 

kleding, multomap en standaard (voor zover van toepassing)  zorgvuldig omgaat. 
 
15.     Wanneer het lidmaatschap van het koor wordt beëindigd, dient men uit eigen 

beweging zorg te dragen voor het inleveren van de ter beschikking gestelde 
liederenmap en kleding of ander materiaal dat het koor toe behoord.  

          Bij voorkeur tijdens het bijwonen van de laatste repetitie. 
 
16.  Ieder lid ontvangt een exemplaar van: 
        - het Huishoudelijk Reglement 
       - Ledenlijst 
        - E-maillijst 
 De statuten liggen op aanvraag ter inzage bij de secretaris. 
 


