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Huishoudelijk reglement vrouwenkoor Confetti    versie 2016 
 

Het bestuur 
 
Artikel 1: Kandidaatstelling bestuursleden: 

a. In het bestuur is bij voorkeur elke stemgroep vertegenwoordigd. 
b. De leden van de vereniging mogen zichzelf of anderen kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Het 

bestuur van de vereniging heeft de bevoegdheid kandidaten voor een vacante bestuursfunctie voor te 
dragen. 

c. De kandidaten moeten uiterlijk twee weken voor de ALV bij de voorzitter bekend zijn. Bij voorkeur met 
vermelding van de mogelijke functie binnen het bestuur waartoe zij zichzelf in staat achten. 

d. Tijdens de vergadering dient de voorzitter de kandidaten voor te stellen, daarbij eventueel geholpen 
door de kandidaten zelf. 

Jaarlijks treedt minimaal één bestuurslid af volgens een door het bestuur opgesteld rooster.  
 De aftredende bestuursleden zijn meteen herkiesbaar en hebben in totaal maximaal 9 jaar zitting. 
e. Een bestuurslid wordt gekozen voor 3 jaar en kan twee maal herkozen worden.  
f. Bij ontstaan van een tussentijdse vacature wordt daarin zo snel mogelijk voorzien door het 

bijeenroepen van een ingelaste, bijzondere ALV, eventueel voorafgaand aan een repetitie. 

g. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden en biedt daarnaast de mogelijkheid om als aspirant-lid 
zonder stemrecht één jaar mee te lopen. 

 
Artikel 2: De voorzitter: 
a. Zorgt voor de algemene belangen van de vereniging.  
b. Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de bestuursvergadering/ALV samen. 
c.  Leidt alle vergaderingen en neemt indien nodig maatregelen die zij voor een ordelijk verloop van de 

vergadering nodig acht. 
d. Is de woordvoerder van de vereniging naar buiten toe, al dan niet samen met een speciaal daartoe 

aangewezen persoon die de public relations behartigt. 
e. Treedt bemiddelend op bij conflicten binnen de vereniging tussen leden onderling (waartoe ook de 

bestuursleden behoren), daarbij onpartijdigheid in acht nemend en harmonie bewarend. 
f. Onderhoudt nauw contact met de dirigent. 

g. Bij het niet goed functioneren van de voorzitter moet dit binnen het bestuur besproken en opgelost 
worden. Dit laat onverlet de bevoegdheden van de ALV als omschreven in artikel 8 lid 3 en 4 van de 
statuten.  

h. Bij afwezigheid van de voorzitter leidt een van de leden van het Dagelijks Bestuur de vergadering. 
 
Artikel 3: De secretaris: 
a. Is belast met de correspondentie en de administratie van de vereniging. Zij ondertekent in beginsel 

samen met de voorzitter en bij haar afwezigheid samen met de penningmeester, alle uitgaande stukken 
en is verplicht hiervan afschrift te houden en mededeling te doen tijdens de bestuursvergaderingen. 

b. Houdt de ledenadministratie bij. 
c. Stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de bestuursvergadering/ALV samen.  
d. Verzorgt de uitnodigingen voor vergaderingen en andere activiteiten van de vereniging. Maakt namens 

het bestuur een jaarverslag ten behoeve van de ALV. 
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e. Stuurt uiterlijk 7 dagen voorafgaande aan de ALV de agenda, het jaarverslag, de notulen van de 

voorafgaande ALV en de informatie van de kandidaten voor een bestuursfunctie aan alle leden. 

f. Maakt de notulen van de ALV.  
g. Stuurt tenminste 8 dagen voorafgaande aan de bestuursvergadering de uitnodiging en de agenda aan 

de bestuursleden (en eventuele genodigden).  
h. Maakt de notulen van de bestuursvergadering en zorgt ervoor dat die uiterlijk de 10e dag  

na de vergadering in het bezit zijn van de bestuursleden (en eventuele genodigden). 

i. Stuurt elke week een Nieuwsbrief naar de koorleden, dirigent en pianist. 
j. Originele registratiepapieren van zowel eigendommen en inschrijvingen bij de kamer van koophandel en 

de inschrijving bij andere instellingen dienen te zijn opgeslagen bij het secretariaat. 
k. Bewaart alle relevante stukken zoals agenda’s en notulen van bestuursvergaderingen en van de ALV 

gedurende 7 kalenderjaren.  
 
Artikel 4: De penningmeester: 

a. Is belast met het gehele financiële beheer van de vereniging. 
b. Zorgt voor een correcte en regelmatige inning van de contributies, donaties, subsidies en andere 

gelden. 
c. Boekt op overzichtelijke wijze alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging in. Van alle uitgaven 

dient een betalingsbewijs te kunnen worden overlegd. 
d. Is aansprakelijk voor de onder haar berusting zijnde verenigingsgelden.  
e. Het bestuur heeft te allen tijde inzage in de financiële situatie van de vereniging. 

f. Brengt op de ALV verslag uit van de financiële situatie van de vereniging onder overlegging van een 
financieel jaarverslag dat zij mondeling toelicht.  

g. Dient een begroting in voor het nieuwe verenigingsjaar. 
h. Beheert het geld van de vereniging op een speciaal voor de vereniging geopende bankrekening en mag 

niet meer kasgeld onder haar beheer hebben dan voor het doen van kleine uitgaven, die voor de 
vereniging noodzakelijk zijn. 

i. Roept via de Nieuwsbrief de leden op om de contributie te voldoen  
 
Artikel 5: Het Dagelijks Bestuur: 
a. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij 

vertegenwoordigt het bestuur en dus de vereniging bij beslissingen en gelegenheden waarbij handelen 
op korte termijn noodzakelijk is. 

b. Zij brengt op de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uit van haar handelen. Indien gewenst 

vindt contact met de overige bestuursleden plaats. 
 
Artikel 6: De dirigent: 
a. Heeft de muzikale leiding van de vereniging. 
b. Neemt van nieuwe leden, voorafgaand aan de eerste repetitie een stemtest af en bepaalt naar 

aanleiding daarvan de stemsoort van de leden binnen de vereniging.  
c. Bepaalt, in overleg met het bestuur, de muzikale begeleiding en eventueel welke instrumenten 

aangeschaft moeten worden. 
d. Heeft inspraak bij de keuze van de muzikale begeleiding tijdens uitvoeringen. 
e. Kiest, in nauw overleg met de muziekcommissie, de muziek. 
f. Leidt de repetities en optredens van de vereniging. De repetities worden gehouden op een door het 

bestuur in overleg met dirigent en leden te bepalen tijd en plaats. Het bestuur heeft hierbij een 
bewakende rol m.b.t. de te behalen doelstelling en de financiële mogelijkheden. 

g. Op een, met redenen omkleed, verzoek van de dirigent kan het bestuur een lid uitsluiten van het 
deelnemen aan een uitvoering. 

h. Over het geven van uitvoeringen wordt door het bestuur, in overleg met de dirigent, beslist.  

i. Ontvangt een vergoeding voor repetities en uitvoeringen. Extra repetitietijd t.b.v. uitvoeringen wordt 
vergoed. 

j. Vervanging van de dirigent wordt in overleg met het bestuur en de dirigent geregeld. 
k. Vervanging van de muzikale begeleiding wordt in overleg met het bestuur geregeld.  

 
Verdere structuur van de vereniging 
 
Artikel 7: De leden: 
a. Leden zijn zij, die zich als lid van het koor bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als 

zodanig zijn toegelaten. Voorts kunnen lid zijn, zij die door het bestuur zijn toegelaten om bepaalde 
(deel-)taken te verrichten. 

b. Lidmaatschap wordt aangegaan telkens voor één kalenderjaar. 
c. Van elk lid wordt verwacht dat zij actief deelneemt aan tenminste 70% van de zangrepetities en 

uitvoeringen.  
d. Een aspirant-lid is verplicht een stemtest af te leggen   
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e. Wie verhinderd is voor een repetitie dient zich tot een half uur voor aanvang per e-mail af te melden bij 

een daarvoor aangewezen persoon. Wie zich heeft afgemeld krijgt eventuele belangrijke mededelingen 

doorgegeven via de wekelijkse nieuwsbrief.  
f. Bij frequente afwezigheid is het bestuur gerechtigd het koorlid daarop aan te spreken. 
g. Een lid dat meezingt bij een optreden is verplicht de drie repetities voorafgaande aan een uitvoering, 

inclusief de generale repetitie, aanwezig te zijn.  
h. Het aantal leden is afhankelijk van de werkbare situatie voor de dirigent en een eventuele ledenstop 

kan door het bestuur, in overleg met de dirigent, worden afgekondigd. 
i. Het bestuur verplicht zich een wachtlijst aan te leggen van aspirant-leden met, indien mogelijk, 

vermelding van de aard van hun zangstem. Het oordeel van de dirigent over de stemsoort van het 
aspirant-lid is bepalend tot welke stemsoort men op dat moment wordt toegelaten. 

j. Er is twee maal per jaar een instroommoment (september en januari). Er geldt een proeftijd van één 
maand. Na deze maand is contributie verschuldigd.  

k. Een lid kan, op voordracht van het bestuur, en vervolgens bij besluit van een eventueel ingelaste, 

bijzondere ALV, geroyeerd worden. Deze voordracht zal alleen dan aan de orde zijn, wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Dat laatste is aan de orde wanneer het lid zich schuldig 
maakt aan wangedrag waardoor de vereniging in naam en/of aanzien geschaad wordt. Het bestuur is 

verplicht het betreffende lid van het verzoek tot royement schriftelijk in kennis te stellen. Betrokkene 
kan hiertegen binnen één maand na kennisgeving in beroep gaan bij een eventueel ingelaste ALV. De 
ALV, waarin over dit royement gestemd moet worden, dient uiterlijk 6 weken na deze in kennisstelling 

plaats te vinden.  
l. De leden worden gehouden aan het stipt nakomen van de bepalingen van het huishoudelijk reglement. 
m. De leden zijn verplicht aan het bestuur mededeling te doen van zaken, waarmee het belang van de 

vereniging gemoeid is. 
n. Zij zijn verplicht de aan hen in gebruik gegeven mappen met bladmuziek en de badge met zorg te 

behandelen en bij het niet nakomen hiervan de eventuele daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. 

o. Aspirant-leden moeten de regels van de statuten en het huishoudelijk reglement onderschrijven en zich 
houden aan de daarin beschreven uitgangspunten. 

p. Om repetities zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt van ieder lid een actieve luisterhouding 
verwacht. Inspraak is mogelijk doch slechts tijdens de pauze of na de repetitie. 

q. Leden van de vereniging dragen tijdens de repetitie een badge. Deze wordt door de vereniging 
verstrekt.  

r. Bij opzegging door een lid moet de bladmuziek en de badge worden ingeleverd. 

s. Een lid kan het bestuur onder opgave van redenen verzoeken om het lidmaatschap (tijdelijk) om te 
zetten in een bijzonder (slapend) lidmaatschap. De enige uitzondering op de rechten of verplichtingen 
verbonden aan het lidmaatschap, is die tot actieve deelname aan de repetities en uitvoeringen. Er is 
dus geen sprake van verval van stemrecht noch van ontheffing van de contributiebetaling. 

 
Artikel 8: Contributie 
a. De hoogte van de contributie wordt bepaald door de ALV op voorstel van het bestuur. Bij verhoging van 

de contributie legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Contributiewijziging zal steeds ingaan in 
het jaar volgend op de ALV van het jaar waarin de wijziging wordt vastgesteld. 
De jaarcontributie dient voorafgaand aan elk nieuw kalenderjaar voldaan te worden door alle zingende 

leden. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de 

jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 
b. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de contributie. Zij dienen dit via 

bankoverschrijving vooraf te voldoen. Contant betalen van contributie is niet mogelijk. 
c. Bij het niet voldoen van de contributie is de penningmeester gerechtigd de desbetreffende leden daarop 

aan te spreken.  
d. Indien de bijdrage van de contributie een financieel bezwaar is voor een (aspirant ) lid, kan hiervoor 

door het bestuur een regeling worden getroffen. Over een dergelijk besluit is aan het bestuur 

geheimhouding opgelegd. 
 
Artikel 9: Commissie Activiteiten 
De commissie bestaat uit 1 bestuurslid en een aantal leden. 

De commissie werkt als volgt: 
a. organiseert één of meerdere activiteiten per kalenderjaar, 

b. informeert de leden over de activiteiten, 
c. beheert de financiën ten behoeve van de activiteiten. 
 
Het bestuurslid brengt verslag uit aan het bestuur en levert een overzicht aan van de activiteiten t.b.v.  
het jaarverslag aan de secretaris 
 



 

Huishoudelijk Reglement Vrouwenkoor Confetti   versie maart 2016 
4 

 

Artikel 10: Commissie Muziek 

 De commissie bestaat uit 1 bestuurslid, een aantal leden en de dirigent als muzikaal/technisch adviseur.  

De commissie werkt als volgt: 
a. kiest in nauw overleg met de dirigent de muziek, 
b. bepaalt de actuele inhoud van de muziekmap, 
c. bestelt in nauw overleg met de dirigent de bladmuziek, 

d. kopieert indien nodig de bladmuziek, 
e. verzorgt het uitdelen, innemen en opslaan van de bladmuziek, 
f. verzorgt de complete muziekmap voor nieuwe leden. 
 
Het bestuurslid brengt verslag uit aan het bestuur en levert een overzicht van de activiteiten aan t.b.v.  
het jaarverslag aan de secretaris. 
 

 
Artikel 11: Commissie Organisatie Optredens en PR 
De commissie bestaat uit 1 bestuurslid en indien nodig een aantal leden. 

De commissie werkt als volgt: 
a. organiseert 4 à 5 optredens per jaar, 

b. onderhoudt de contacten met andere koren en/of muziekverenigingen ten behoeve van de optredens, 

c. verzorgt de PR via media, mail, posters en flyers, 
d. woont vergaderingen bij van organisaties die van belang zijn voor de optredens van Confetti. 
 
Het bestuurslid brengt verslag uit aan het bestuur en levert een overzicht van de activiteiten aan t.b.v.  
het jaarverslag van de secretaris. 
 

Artikel 12: Commissie Podiumpresentatie en kleding 
De commissie bestaat uit 1 bestuurslid en een aantal leden. 

De commissie werkt als volgt: 
a. maakt per lied en/of uitvoering een podiumopstelling, 
b.  werkt de schema’s voor de podiumopstelling uit, 
c.  studeert de podiumpresentatie in, 

d.  woont workshops koorregie/podiumpresentatie bij, 
e.  verzorgt de benodigde materialen, 
f.  bepaalt de kledingkeuze voor de uitvoeringen, 

g.  koopt de materialen ten behoeve van kleding en accessoires in, 
h.  vervaardigt zo nodig kleding en accessoires, 
i.  verzorgt het uitdelen, innemen en opslaan van de materialen, 
j.  houdt een archief bij. 

 
Het bestuurslid brengt verslag uit aan het bestuur en levert een overzicht van de activiteiten aan t.b.v.  
het jaarverslag aan de secretaris. 
 
Artikel 13: Commissie Presentie en Nieuwe Leden 
De commissie bestaat uit 1 bestuurslid en indien nodig een aantal leden. 

De commissie werkt als volgt: 
a. houdt de presentielijsten van de repetities, optredens en de algemene ledenvergadering bij, 
b. berekent het presentiepercentage van de repetities, 
c. is bereikbaar voor afmelding voor repetities, optredens en de algemene ledenvergadering, 
d. ontvangt de nieuwe leden en introduceert hen bij het koor, geeft de naam- en adresgegevens door aan 

de secretaris en de penningmeester, 

e. heeft aandacht voor het ‘lief en leed’ van de koorleden. 
 
Het bestuurslid brengt verslag uit aan het bestuur en levert een overzicht van de activiteiten aan t.b.v.  
het jaarverslag aan de secretaris. 
 
De financiële verantwoording 
 

Artikel 14: De kascontrolecommissie: 
a. Uit de leden wordt tijdens de jaarvergadering een kascontrolecommissie benoemd van 2 personen, om 

het beheer van de penningmeester over het volgende verenigingsjaar te controleren en daarover op de 
volgende jaarvergadering verslag uit te brengen. In de daaropvolgende jaarvergadering treedt één lid 
van de kascommissie af en is niet herkiesbaar. Een kascommissielid mag maximaal 2 jaar zitting 
hebben. 
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b. Het bestuur is verplicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen die voor controle van de boeken 

noodzakelijk zijn. 

c. Het bestuur is verplicht alle financiële bescheiden betreffende de vereniging tenminste 7 jaar te 
bewaren.  

 
Vergaderingen 
 

Artikel 15: De algemene ledenvergadering: 
a. De uitnodiging voor de ALV, evenals die voor een buitengewone ALV, dient tenminste 7 dagen 

voorafgaand aan de vergadering schriftelijk of via e-mail door het bestuur aan de leden te worden 
gedaan. De uitnodiging is vergezeld van een agenda van de betreffende vergadering het jaarverslag, de 
notulen van de voorafgaande ALV en de informatie van de kandidaten voor een bestuursfunctie.  

b. De ALV dient ieder jaar plaats te vinden binnen de eerste vijf maanden van het jaar. Op de ALV legt het 
bestuur verantwoording af over het beleid, financiën en de activiteiten, door middel van het jaarverslag 

van de secretaris en de penningmeester. 
c. Toegang tot de ALV hebben de leden die niet geschorst zijn, ereleden, evenals degenen, die daartoe 

door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Voorts heeft ook de dirigent toegang, 
doch slechts met een adviserende stem. 

d. Tijdens de ALV worden nieuwe bestuursleden gekozen en treden bestuursleden af van wie de termijn 
afloopt.  

e. Van elke ALV wordt een presentielijst bijgehouden. 

f. Van elke ALV wordt door de secretaris notulen gemaakt. 
 
Artikel 16: Het stemmen: 
a. Ieder stemgerechtigd lid heeft 1 stem en kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht 

verlenen tot het uitbrengen van een stem. Een stemgerechtigde kan ten hoogste voor 2 personen als 
gevolmachtigde optreden. 

b. Stemmen over personen die zich kandidaat stellen voor een (aspirant) bestuursfunctie geschiedt 
schriftelijk, tenzij de vergadering anders beslist. 

c. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders beslist. 
d. Blanco stemmen dienen als ongeldig te worden beschouwd. Besluiten die ter stemming worden 

aangeboden worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
e. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien de verkiezing tussen meer 

dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd, tussen de 

twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.  
f. Bij staking der stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 
Tot slot 
 
Artikel 17: Slotbepalingen: 
a. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden na inbreng in de ALV met absolute 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Alle leden ontvangen zo spoedig mogelijk na een 
dergelijk besluit een duidelijk afschrift van de wijziging. 

b. Daar waar in het huishoudelijk reglement sprake is van ‘schriftelijk’ mag ook worden gelezen: per e-
mail, of een ander schriftelijk communicatiemiddel. 

c. In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 
d. Het huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk in werking na vaststelling door de (eventueel extra 

ingelaste) ALV, zie onderstaande datum. 
 

Aldus vastgesteld in de ALV van 21 maart 2016,     

 
 

Bestuur Vrouwenkoor Confetti. 
 

de voorzitter,          de secretaris,  
 

 


