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!
Huishoudelijk reglement van het Koor Kaskedieze vanaf 2014.
!

1. In principe bindt men zich voor een kwartaal. Er geldt een opzegtermijn van een
maand. Opzeggen geschiedt schriftelijk bij het secretariaat.

!

2. De contributie is m.i.v. januari 2011 vastgesteld op € 50,= per kwartaal (of € 200,=
per jaar).

!

3. De hoogte van de contributie kan per jaar worden bijgesteld. Een en ander is
afhankelijk van factoren als zaalhuur, vergoeding dirigent, aantal leden, enz.

!

4. De contributie dient bij voorkeur te worden betaald per automatische overschrijving
op ING IBAN/rekeningnummer NL70 INGB 0005 2197 85 t.n.v. Koor Kaskedieze te
Krommenie. De betaling dient te geschieden in de eerste week van het kwartaal.
Wanneer leden op een andere manier willen betalen dienen zij contact op te nemen met
de penningmeester. Bij aanmaning door te laat betalen wordt € 3 administratiekosten
extra per keer in rekening gebracht.

!
5. Ten minste 1 maal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden.
!

6. Tijdens de jaarvergadering ontvangen alle leden een financieel overzicht,
gecontroleerd door 2 leden van het koor.

!

7. Belangrijke beslissingen zullen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
leden, die op dat moment bij de vergadering aanwezig zijn. Een en ander wordt minimaal
twee weken van tevoren aangekondigd.

!

8. Alle leden worden tijdig geïnformeerd wanneer er niet gezongen zal worden i.v.m.
feestdagen e.d.. Vakantiedata (zomer/kerst) zullen zoveel mogelijk gelijk lopen met de
schoolvakanties.
Bij ziekte van de dirigent treedt de telefoonpiramide in werking.

!

9. Bij optredens dragen we kleding in de kleur volgens het regenboog schema passend bij
je plek in het koor gecombineerd met stemmig zwart.

!

10. Tijdens optredens gebruiken we de officiële zwarte koormap. Deze blijft eigendom
van het koor en dient ingeleverd te worden bij opzegging van het lidmaatschap.

!

11. Bij opheffing van het koor wordt door de leden beslist wat er met de resterende
contributiegelden zal worden gedaan.

!
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