Huishoudelijk reglement van het koor Con Anima
Art. 1
De leden verbinden zich deel te nemen aan de repetities en de concerten en bij verhindering dit zo
snel mogelijk te melden aan het bestuur. De repetities worden gehouden op maandagochtend van
9.30 tot 12.00 uur. Ieder lid krijgt toegang tot de ledenpagina van de website.

Art. 2
Een kwartier voor aanvang is de deur open. Het klaarzetten van stoelen, piano etc. is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. De leden zorgen dat ze in ieder geval 5 minuten voor aanvang
van de repetitie aanwezig zijn.

Art. 3
Van de leden wordt verwacht dat ze buiten de repetities om tenminste een uur per week kunnen
besteden aan oefenen. Ook kan de dirigent gericht huiswerk opgeven. Dit huiswerk wordt
ondersteund met midibestanden, te downloaden van de website op de ledenpagina onder
repertoire.

Art. 4
Ieder lid dat in de weken voorafgaand aan een concert zoveel repetities heeft gemist dat hij/zij niet
naar behoren mee kan zingen, kan door het bestuur worden uitgesloten van deelname aan het
concert. De dirigent oordeelt over de wenselijkheid van deze uitsluiting.

Art. 5
Nieuwe leden kunnen worden toegelaten als de balans in de stemmen daardoor niet wordt
verstoord. Desgewenst kan men op een wachtlijst worden gezet.
Ieder aspirant-lid krijgt een meezingmap te leen met informatiebrief, huishoudelijk reglement en
actueel repertoire. Men kan driemaal een repetitie bijwonen voordat hij/zij beslist over het
lidmaatschap van de vereniging. De dirigent adviseert het bestuur over toelating. Na toelating is het
nieuwe lid verplicht per direct de contributie te gaan voldoen. De toelating wordt eerst voor een
proefperiode van drie maanden afgesproken. Tenzij er bezwaren komen wordt het lidmaatschap
daarna vast.

Art. 6
De contributie dient maandelijks te worden voldaan, bij voorkeur per automatische overschrijving.
Ook in vakanties wordt de contributie doorbetaald. Het bestuur mag leden met een inkomen op
bijstandsniveau op hun schriftelijk verzoek een contributie reductie aanbieden van 25%. Deze moet
jaarlijks in januari opnieuw aangevraagd worden. Als voorwaarde wordt gesteld dat men hierbij
(indien woonachtig in de gemeente Groningen) gebruik maakt van de Stadjerspas.

Art. 7
Om de beurt zorgen de leden voor koffie- en theezetten. Dit geldt ook voor het bijhouden van de
voorraden. De rekeningen daarvoor worden ingediend bij de penningmeester. Voor het afwassen,
opruimen en afsluiten na de repetities zijn alle koorleden verantwoordelijk.

Art. 8
De bladmuziek wordt uitgereikt door de dirigent of de beheerder van de muziekbibliotheek. Bij
verlies of beschadiging van bladmuziek dient het lid zelf te zorgen voor vervanging.
De muziek wordt bewaard in een zwarte map die het lid zelf heeft aangeschaft.
Er wordt alleen van originele bladmuziek of van auteursrechtvrije kopieën gebruik gemaakt.
De bladmuziek wordt collectief aangeschaft door het koor, maar komt in het bezit van de koorleden
zelf; de kosten worden per keer in rekening gebracht.
Nieuwe leden dienen, indien nodig, de originele bladmuziek van actueel repertoire zelf aan te
schaffen bij het koor. Auteursrechtvrije muziek is te vinden op de ledenpagina van de website onder
repertoire.
Tevens maken we gebruik van het boek 4Voices. Elk koorlid dient dit boek zelf aan te schaffen.

Art. 9
Het repertoire wordt bepaald door de muziekcommissie. Die bestaat uit de dirigent en tenminste 1
koorlid. De muziekcommissie wordt aangewezen door de algemene vergadering.
De taken van de muziekcommissie kunnen ook worden vervuld door het bestuur. De leden kunnen
op elk moment muziekwensen inbrengen bij het bestuur.

Art. 10
Een nieuwe dirigent wordt aangewezen door het bestuur, in overeenstemming met het oordeel van
de ledenvergadering. Bij de stemming dient 2/3 van het totaal aantal leden voor het voorstel te zijn.
Volmachtstemmen zijn toegestaan. Deze worden schriftelijk ingediend bij het bestuur.
Er worden vooraf één of meer proefrepetities gehouden met het hele koor.
Als er na drie maanden na de ledenvergadering waarin is gestemd nog geen overeenstemming is
bereikt volstaat de absolute meerderheid (de helft plus één) van het totale ledental.

Art. 11
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij het bestuur te worden gemeld. Als er in de
nabije toekomst concerten of andere evenementen zijn gepland wordt de leden dringend verzocht
een passende opzegtermijn in acht te nemen.
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