Huishoudelijk Reglement van Vocaal Ensemble VivaVox:
Dit huishoudelijk reglement is gebaseerd op de statuten van Vocaal Ensemble VivaVox.
1. Naam:
De vereniging heet Vocaal Ensemble VivaVox.
2. Oprichting:
Het ensemble is ontstaan in december 1997 en heeft op 27 september 2000 een officiële status als
vereniging gekregen.
3. Doel:
Het doel van de vereniging is het beoefenen van de vocale muziekkunst, in het bijzonder die uit de
Middeleeuwen en Renaissance.
4. Dirigent(e):
De artistieke leiding berust bij de dirigent(e) .
5. Lidmaatschap:
Lid van de vereniging kunnen worden diegenen die:
- enige koorervaring hebben
- in staat zijn zelfstandig een koorpartij in te studeren
affiniteit hebben met muziek uit Middeleeuwen en Renaissance
na een kennismakingsperiode van 4 repetities en een positieve stemtest in de groep blijken te
passen
de statuten en het huishoudelijk reglement onderschrijven
Aspirant leden kunnen, indien er geen plaats is in hun stempartij, op een wachtlijst geplaatst worden.
Leden zijn zij, die zich schriftelijk, middels een bij het secretariaat verkrijgbaar inschrijfformulier, als
lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.
6. Aantal Leden:
Het streven is een koorgrootte van minimaal 16 personen.
7. Plichten van de Leden:
leden worden geacht alle repetities, uitvoeringen en (andere) bijeenkomsten van de vereniging
bij te wonen, behoudens dringende omstandigheden.
zij verplichten zich in ieder geval de laatste drie repetities en de generale repetitie voor een
uitvoering bij te wonen
als lid verplicht men zich bij een uitvoering tot het dragen van zwarte kleding en schoenen en
tot het gebruik maken van een zwarte map, tenzij anders wordt afgesproken.
zij worden geacht hun koorpartijen zelfstandig thuis in te studeren
zij maken tijdens de repetities bij voorkeur gebruik van een lessenaar
zij dienen zich bij verhindering tijdig af te melden bij een bestuurslid
zij worden geacht, evt. bij toerbeurt, deel uit te maken van door het bestuur ingestelde
commissies.

8. Einde Lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar, schriftelijk bij het bestuur, met een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Men is verplicht de contributie over het lopende verenigingsjaar te voldoen. Het verenigingsjaar loopt
van 01 september t/m 31 augustus daaropvolgend.
9. Contributie:
Leden betalen een jaarlijkse contributie, die door de Algemene Ledenvergadering wordt
vastgesteld.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging, kan tegen het einde van het lopende
verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan, indien een lid, na daartoe bij herhaling
schriftelijk te zijn aangemaand, op 01 augustus niet volledig zijn contributie aan de
vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan.
Bij langdurige ziekte kan dispensatie van betaling van contributie verleend worden.
10. Bladmuziek:
Naast contributie kan er een vergoeding gevraagd worden voor bladmuziek.
de onder de leden aanwezige bladmuziek is eigendom van de vereniging. Zodra de
bladmuziek door een lid zelf is betaald wordt deze eigenaar.
op bladmuziek die eigendom van de vereniging is, mogen aantekeningen uitsluitend met
potlood bijgeschreven te worden
indien een lidmaatschap wordt beëindigd, dient de bladmuziek die eigendom is van de
vereniging, ingeleverd te worden. Bladmuziek eigendom van het lid, kan evt. in eigendom aan
de vereniging overgedragen worden, evt., in overleg, tegen een vergoeding.
11. Repetities:
Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond van 19.30 – 21.45 uur. In de pauze dient men zelf voor drinken
te zorgen. Tijdens de basisschoolvakanties zijn er geen repetities, tenzij anders wordt afgesproken.
12. Het Bestuur:
het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen; te weten voorzitter, secretaris en
penningmeester.
de voorzitter heeft de leiding tijdens bestuurs-en ledenvergaderingen.
de secretaris verzorgt de correspondentie, verslagen van vergaderingen, het jaarverslag en
houdt het archief bij.
de penningmeester beheert de financiën en legt daarover tijdens de algemene
ledenvergadering, na controle door de kascie., verantwoording af aan de leden.
bestuursleden worden voor een periode van maximaal 3 jaar benoemd en treden volgens een
rooster af. Zij zijn direct herbenoembaar.
het bestuur vergadert zo vaak als nodig en gewenst is; tenminste eenmaal per jaar wordt een
algemene ledenvergadering gehouden. Aan de orde komen dan in ieder geval:
- het verslag van de vorige ledenvergadering
- het jaarverslag
- het financieel verslag
- verkiezing van (een) bestuurslid (leden)
het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.
het bestuur behoudt zich het recht voor, aspirant leden te weigeren, een wachtlijst in te stellen
voor aspirant leden en tevens iemand als lid van het koor te royeren.
13. Slotbepaling:
In alle gevallen waarin statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. Van dergelijke
besluiten wordt in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering mededeling gedaan.
Vastgesteld in de ledenvergadering september 2009. Wijzigingen: Art. 4,6,7,10,11 en 12 sept’09

