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Huishoudelijk reglement 
 

Christelijke Oratorium Vereniging Con Amore te Zwijndrecht 

 

Zoals bedoeld in artikel 21 van de statuten. In deze vorm van kracht sinds de laatste 

wijziging op de algemene ledenvergadering van 7 december 2006. 

 

Opmerking: overal waar over “hij” gesproken wordt, kan ook “zij” gelezen worden. 

 

Artikel 1  Bestuur 

1.1  Het bestuur bestaat uit zeven leden, te weten: 

1. voorzitter; 

2. secretaris; 

3. penningmeester; 

4. 2e penningmeester; 

5. ledensecretaris; 

6. muziekcommissaris; 

7. algemeen adjunct. 

1.2  Het bestuur vergadert zo vaak als de belangen van de vereniging vereisen, 

echter minimaal zes keer per jaar. 

 

Artikel 2  Bestuursfuncties 

2.1 Voorzitter 

 De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de algemene 

ledenvergadering; 

 Hij is de contactpersoon voor de dirigent; 

 Hij kan tijdens de repetities mededelingen doen aan de leden; 

 Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de algemeen adjunct zijn plaats in. 

Deze treedt dan in rechten en plichten van de voorzitter. 

 

2.2 Secretaris 

 Hij stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de 

bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering; 

 Hij of een door het bestuur gedelegeerde maakt notulen van de 

bestuursvergaderingen; 

 Hij voert de correspondentie van de vereniging. In voorkomende gevallen en 

wanneer het bestuur daartoe besluit doet hij dat in overleg met de voorzitter; 

 Hij doet verslag van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar op de 

jaarvergadering door middel van het aanbieden van een jaarverslag; 

 Hij is belast met de zorg voor het archief. 
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2.3 Penningmeester 

 Hij beheert de geldmiddelen van de vereniging; 

 Hij is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven; 

 Hij stelt een jaaroverzicht op ten behoeve van de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering, waarin vermeld zijn de inkomsten en uitgaven van het 

boekjaar, alsmede een balans per einde van het boekjaar; 

 Hij stelt ten behoeve van de jaarlijkse algemene ledenvergadering een 

begroting op; 

 Hij draagt er zorg voor dat de liquide middelen die op lange termijn niet nodig 

zijn, ondergebracht worden op een spaarrekening; 

 Hij kan bijgestaan worden door de 2e penningmeester; 

 Zodra hij constateert dat er sprake is van overschrijding van de door de 

algemene ledenvergadering vastgestelde begroting, meldt hij dit aan het 

bestuur; 

 De penningmeester beheert de bank- en girorekeningen van de vereniging en 

draagt zorg voor de juiste tenaamstelling en tekenbevoegdheid daarvan; 

 De penningmeester controleert de contributiebetalingen volgens het 

ledenregister genoemd in artikel 2.5 en maant desnoods aan tot betaling. 

 

2.4 Tweede penningmeester 

  Hij kan de penningmeester bijstaan in diens taken en is diens plaatsvervanger; 

 Hij is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de kaartverkoop; 

 Hij is nauw betrokken bij verenigingsactiviteiten waarvan geldelijke bijdragen, 

vergoedingen, en dergelijke deel uitmaken, anders dan contributies. 

 

2.5 Ledensecretaris 

 Hij houdt de presentielijst bij van de wekelijkse repetities; 

 Hij houdt het ledenregister bij, waarin tenminste zijn opgenomen: 

a. De naam en het adres van de leden, alsmede hun geboortedatum en 

telefoonnummer; 

b. De datum van begin en einde van het lidmaatschap van de leden; 

c. De stempartij waartoe de leden behoren: sopraan, alt, tenor of bas; 

 Namen van langdurig zieken geeft hij door aan de algemeen adjunct; 

Hij stelt een bellijst samen om bij calamiteiten de leden te kunnen 

waarschuwen; 

 Hij maakt de notulen van de algemene ledenvergadering; 

 Hij stelt het verenigingsorgaan samen en zorgt voor de verspreiding daarvan 

onder leden en donateurs; 

 Hij houdt de kennismakingsbezoeken van maximaal 3 repetities van aspirant- 

leden in het oog; 

 Hij begeleidt nieuwe leden en geeft hen de informatiemap, waarin zijn 

opgenomen de statuten en het huishoudelijk reglement, ter inzage;  

 Hij onderhoudt contacten met degene die zorgt voor de koorkleding; 
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 Hij houdt een lijst bij van de naam- en adresgegevens van donateurs. 

 

2.6 Muziekcommissaris 

Hij beheert de muziekbibliotheek en houdt een repertoirelijst bij met adequate 

indexering; 

 Hij schaft in overleg met het bestuur bladmuziek aan of verkoopt deze; 

 Hij houdt de index van de bladmuziekmappen bij die onder de leden zijn; 

  Hij distribueert de bladmuziek onder de leden en neemt deze ook weer in; 

  Hij voert overleg met de dirigent en andere betrokkenen over de samenstelling 

van het muziekprogramma bij voorgenomen optredens. 

 

2.7 Algemeen adjunct 

Hij vervangt bestuursleden die afwezig zijn, uitgezonderd de 

1e penningmeester; 

 Hij is verantwoordelijk voor de Public Relations van het koor; 

 Hij onderhoudt contacten met de leden bij vreugdevolle en verdrietige 

gebeurtenissen; 

 Hij houdt de informatiemap ten behoeve van aspirant-leden en aspirant-

sponsors van de Stichting Vrienden van Con Amore up-to-date en kan daarbij 

de hulp van een ander bestuurslid inroepen; 

 Hij houdt een plakboek bij van de verenigingsactiviteiten. 

 

Artikel 3  Contributie  

3.1 Elk lid, met uitzondering van daartoe door het bestuur of statutair vrijgestelden, 

betaalt een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgestelde 

contributie; 

3.2 Leden dienen het contributiebedrag bij vooruitbetaling per maand, kwartaal, 

half jaar of jaar te betalen. 

 

Artikel 4  Nieuwe leden 

4.1 Een belangstellende die overweegt lid te worden van de vereniging, mag ter 

kennismaking drie repetities bijwonen; 

4.2 De ledensecretaris geeft hem een informatiemap ter inzage, waarin 

opgenomen een inschrijfformulier, de statuten en het huishoudelijk reglement; 

4.3 De voorzitter overlegt met hem over een plaats in de repetitieopstelling van het 

koor; 

4.4 Nieuwe leden kunnen pas dan worden ingeschreven in het ledenregister als de 

dirigent een positief advies aan het bestuur heeft uitgebracht van een door 

hem afgenomen stemtest; 

4.5 Aspirant-leden kunnen worden toegelaten als lid mits zij niet ouder zijn dan 65 

jaar; 

4.6 Leden die boven de 65 jaar zijn en na 1 januari 2007 lid geworden zijn, worden 

elk jaar gestemd. 
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Artikel 5  Bijzonder lidmaatschap 

5.1 Het bestuur kan zogenoemde projectleden voor een bepaalde tijd toelaten tot 

de koorrepetities ter ondersteuning van een uitvoering. Projectleden betalen de 

door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie; 

5.2  Het bestuur kan gastkoristen uitnodigen om koorrepetities te volgen en de 

uitvoeringen te ondersteunen. Gastkoristen zijn lid van een koor. Zij betalen 

geen contributie. 

 

Artikel 6  Repertoire 

6.1 Het bestuur en de dirigent stellen in onderling overleg het repertoire vast; 

6.2 Op de algemene ledenvergadering wordt onderzocht of dit aan de wensen van 

de leden tegemoet komt. 

 

Artikel 7  Rooster van aftreden 

7.1 De bestuursleden zijn in drie groepen verdeeld: 

Groep 1 

Voorzitter; 

Ledensecretaris; 

2e penningmeester. 

 

Groep 2 

Secretaris; 

Muziekcommissaris. 

 

Groep 3 

1e penningmeester; 

Algemeen adjunct. 

 

7.2 Bestuursleden treden drie jaar na hun aanstelling zo mogelijk per groep af, 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten, ingaande bij de 

algemene ledenvergadering van 2007 en beginnende bij groep 1. 

 

Artikel 8  Absentie leden 

8.1 Wanneer een lid de repetities zonder kennisgeving langdurig verzuimt, zal het 

bestuur in overleg treden met het betreffende lid; 

8.2 Indien een lid voorafgaand aan een concert of optreden langdurig verzuimt, zal 

het bestuur dat lid met klem adviseren niet aan het concert of optreden deel te 

nemen.  

 

Artikel. 9  Dirigent  

9.1 Hij heeft een opleiding genoten aan een in Nederland gevestigd conservatorium 

en is als UM - uitvoerend musicus - bevoegd; 
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9.2 Hij heeft de leiding van de repetities, bepaalt het repertoire in overleg met het 

bestuur en kan ter bestuursvergadering of algemene ledenvergadering worden 

uitgenodigd; 

9.3 Hij ontvangt een honorarium dat in overeenstemming is met de genoten 

opleiding; 

9.4 Hij is in het bezit van een door het bestuur opgestelde zogenoemde 

‘dirigentenovereenkomst’, waarin rechten, plichten en bevoegdheden van hem 

zijn vastgelegd. 

 

Artikel. 10  Koorkleding  

10.1 Het koor dient in de kleding als een eenheid naar buiten te treden; 

10.2 Kledingadviezen vanuit het bestuur dienen opgevolgd te worden; 

10.3 Het bestuur ziet er op toe dat een nieuw lid voor het eerstvolgende optreden in 

het bezit is van koorkleding. 

 

Artikel 11  Aanschafregeling koorkleding heren  

11.1 De heren kopen voor eigen rekening een smoking met smokingoverhemd bij 

een door het bestuur aan te wijzen leverancier; 

11.2 Een kopie van de nota, voorzien van de naam van de koper, wordt aan de 

penningmeester verstrekt; 

11.3 Het lid krijgt 50% van het aankoopbedrag retour. Twee jaar na aankoopdatum 

krijgt het lid 25% van het aankoopbedrag retour. 25% van het aankoopbedrag is 

voor eigen rekening van het lid en wordt derhalve niet vergoed; 

11.4 Het kostuum en het overhemd blijven eigendom van de koper; 

11.5 De strik wordt door Con Amore verstrekt en wordt bij beëindiging van het 

lidmaatschap teruggegeven; 

11.6 Bij vervanging van het kostuum en overhemd treedt, na overleg met het 

bestuur, de bovenstaande regeling na tien (10) jaar, gerekend vanaf de 

aankoopdatum, opnieuw in werking. Vernieuwing van de kleding binnen de 

genoemde periode, anders dan bij een besluit van de algemene 

ledenvergadering, is geheel voor eigen rekening. 

 

Artikel 12  Aanschafregeling koorkleding dames 

12.1 De dames ontvangen de stof voor de lange rok en zorgen zelf voor het maken 

van de rok. Na overleg met het bestuur kunnen de kosten van het maakloon 

van een kleermaker tot een bedrag van € 40 worden vergoed. De nota wordt, 

met vermelding van de naam, aan de penningmeester verstrekt, waarna 

restitutie volgt; 

12.2 De rok wordt eigendom van het lid; 

12.3 De dames kopen voor eigen rekening een zwarte blouse met lange mouw. Een 

topje met hesje of jasje met lange mouw is ook toegestaan; 

12.4 Bij vervanging van de rok treedt, na overleg met het bestuur, de bovenstaande 

regeling na tien (10) jaar, gerekend vanaf de aankoopdatum, opnieuw in 

werking. Vernieuwing van de kleding binnen de genoemde  periode, anders dan 
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bij een besluit van de algemene ledenvergadering, is geheel voor eigen 

rekening. 

 

Artikel 13  Aanschafregeling koorkleding algemeen 

13.1 De ‘aanschafregeling koorkleding’ geldt voor leden die na 1 januari 2007 als 

nieuw lid in het ledenregister worden ingeschreven; 

13.2 Voor leden die vóór 1 januari 2007 in het ledenregister staan ingeschreven, 

treedt de ‘aanschafregeling koorkleding’ in werking bij vervanging van de 

huidige koorkleding, na overleg met het bestuur. 

 

Artikel 14  Donateurs 

14.1 Donateurs ontvangen het verenigingsorgaan en de concert mailingen. 

 

Artikel 15  Concertwerkgroep 

15.1 De concertwerkgroep verzorgt het operationele deel van de concerten onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur; 

15.2 Tenminste één lid van de werkgroep is ook bestuurslid; 

15.3 Een concertbegroting kan door de werkgroep worden opgesteld, maar kan pas 

ten uitvoer worden gebracht na goedkeuring door het bestuur; 

15.4 Het bestuurslid in de werkgroep is de gemachtigde namens het bestuur. Hij 

toetst rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de kosten van het 

concert aan het betreffende budget en parafeert deze voor akkoord, alvorens 

de penningmeester tot betaling over kan gaan; 

15.5 Begrotingsoverschrijdingen dienen de goedkeuring van het bestuur te krijgen. 

 


