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Huishoudelijk Reglement 
Algemeen   

 

  Het Oisterwijks levensliederenkoor de “Molenzangers” gevestigd in Oisterwijk. Het 

koor staat sinds 18 augustus 2010 ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 50622005 

 

  Een afschrift van de Statuten en het Reglement is en wordt aan ieder van de actieve 

leden, respectievelijk nieuwe leden ter beschikking gesteld. Een afschrift van beide 

documenten is te allen tijde beschikbaar bij het secretariaat. 
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Artikel 1:  Doelstelling  

 

1.1 De doelstelling van zangvereniging “De Molenzangers” is het zingen van levensliederen 

in koorverband. Zie artikel 3 van de statuten. 

1.2 De vereniging streeft dit doel na door het verzorgen van of deel te nemen aan muzikale 

optredens, activiteiten en evenementen.  

 

 

Artikel 2:  Leden en verplichtingen 

 

2.1  Actieve leden zijn die leden die daadwerkelijk meewerken aan de onder art. 1 

 omschreven doelstelling, hierna te noemen de leden.  

2.2 Aspirant leden zijn degene die aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt interesse te 

hebben in lidmaatschap van de vereniging. Aspirant leden worden getoetst of zij de 

zangkunst meester zijn. Het aspirant lid dient hiertoe een zangavond mee te zingen. 

Daarna bepalen de dirigent en het bestuur of, en zo ja wanneer, het aspirant lid als lid 

wordt toegelaten.  
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2.3 Alle leden hebben de plicht naar vermogen mee te werken aan de bevordering van het 

doel van de vereniging.  

2.4 De tweewekelijkse repetitieavond is vastgesteld op donderdagvond van 19.30 uur tot 

22.00 uur. 

2.5 Het bestuur informeert jaarlijks aan de leden op welke data de repetitieavonden zullen 

plaatsvinden. Het bestuur kan op verzoek van de dirigent(e) extra repetities inlassen. 

2.6 Elk lid verplicht zich tijdig aanwezig te zijn voor de repetitie of optreden. Er zal door 

het bestuur een presentielijst worden bijgehouden. 

2.7 Een lid dat om gemotiveerde redenen niet kan deelnemen aan een of meerdere 

repetities, optreden of andere activiteiten, wordt geacht hiervan vooraf een van de 

bestuursleden in kennis te stellen. 

2.8 Het bestuur heeft de bevoegdheid leden die naar haar oordeel, door veelvuldig verzuim 

van de repetities en optredens, een goede uitvoering schaden niet langer te laten 

meezingen. Met die leden neemt het bestuur contact op. 

2.9 Daar waar het koor te gast is, hebben de leden de plicht na afloop van de 

repetitieavonden, optredens e.d. het geheel weer netjes achter te laten. Het bestuur 

informeert periodiek aan de leden wie op welk moment met het corvee is belast. 

Wanneer een lid de corveebeurt tijdens repetitieavonden niet kan vervullen, zorgt hij/zij 

zelf voor vervanging.  

2.10 Tijdens repetities en optredens is geen discussie over tekst en muziek gewenst. Indien er 

meningsverschillen zijn op muzikaal gebied kan dit na de repetitie of optreden aan de 

dirigent kenbaar worden gemaakt.  

 

 

Artikel 3: Contributie  

 

3.1 Leden zijn contributie plichtig. Ereleden, dirigent en muzikanten zijn niet  contributie 

plichtig.  

3.2       Voor een aspirant-lid gaat de verplichting tot het betalen van contributie in nadat deze is 

benoemd tot lid.  

3.3       Contributie plichtige leden krijgen bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar een 

contributierekening, die binnen zes weken na dato moet zijn overgeschreven op de 

bankrekening van het koor.  

3.4       In zeer speciale gevallen kan een lid worden vrijgesteld van contributiebetaling. Dit 

wordt beslist door het bestuur. 

 

 

Artikel 4: Opzeggen van lidmaatschap  

 

4.1 Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden conform de bepalingen van 

artikel 7 van de statuten.  

4.2       Opzegging dient plaats te vinden ten minste vier weken voor het eind van het 

verenigingsjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar 

beëindigd wordt, blijft de gehele jaarlijkse contributie door het lid verschuldigd. 
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Artikel 5: Repertoire/ Beheer/ Eigendom 

 

5.1 Mede om de rechten en plichten, die door Buma Stemra en Musicopy voor derden 

worden behartigd, te kunnen waarborgen, is het koor lid van de BOND voor SMART- 

& LEVENSLIEDEREN.  

5.2 Voor het verkrijgen van het repertoire dat door het koor wordt gezongen, dient ieder lid 

afzonderlijk met de door het bestuur verstrekte toegangscode in te loggen op de site van 

de BOND voor SMART & LEVENSLIEDEREN. Via een inlogprocedure wordt 

toegang verkregen tot de teksten. De aangegeven teksten dienen gedownload, uitgeprint 

en gearchiveerd te worden in De Molenzangers zangmap. Deze teksten mogen alleen 

gebruikt worden tijdens repetities en optredens van De Molenzangers. 

5.3       De verkregen teksten van de onder 5.2 vermelde site en de muziekmap mag onder geen 

beding aan derden  worden verstrekt of gekopieerd. De verkregen teksten/inhoud van de 

site en de zangmap zijn en blijven eigendom van het koor. De muziekmap dient bij 

beëindiging van het lidmaatschap bij de secretaris te worden ingeleverd. 

5.4       Ieder lid is persoonlijk verantwoordelijk voor het op een juiste wijze omgaan met 

teksten zoals hierboven omschreven. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor boetes 

die opgelegd worden in verband met schending van auteursrechten.  

 

 

Artikel 6: Optredens 

 

6.1 Een aanvraag voor optredens wordt pas door de secretaris gehonoreerd wanneer het 

bestuur en de dirigent(e) met een optreden instemmen, er voldoende zangers zijn om 

aan het optreden mee te doen. De muzikale begeleiding moet eveneens beschikbaar zijn. 

6.2 Alle informatie over de optredens van het koor wordt door de secretaris aan de leden 

gemeld. 

6.3 De dirigent(e) stelt in overleg met het bestuur tijdig een lijst samen met daarop de 

liederen die tijdens een gepland optreden zullen worden gezongen. 

6.4 Het bestuur bepaalt welke kleding wordt gedragen.  

Tijdens optredens: basis kleur zwart / wit. 

De heren zwarte broek, wit overhemd en zwarte schoenen. 

Dames zwarte rok of lange broek/ witte blouse en zwarte schoenen. Sjaal van het koor. 

Geen hoedjes. 

6.5 Tijdens optredens bepaald de dirigent(e) en de voorzitter de opstelling van het koor. Bij 

verplaatsingen tijdens en buiten het optreden blijft de groep bijeen en dienen de 

aanwijzingen van de dirigent(e) en voorzitter opgevolgd te worden. 

 

 

 

Artikel 7:  Dirigent(e) 

 

7.1 Kandidaat of kandidaten voor de functie van dirigent(e) worden door het bestuur 

voorgedragen. 

7.2   Elke kandidaat-dirigent(e) wordt in de gelegenheid gesteld zich aan de leden te 

presenteren door het houden van een proefrepetitie op een vaste repetitieavond. 

7.3   Deze voorlopige benoeming geldt altijd voor een wederzijds overeengekomen 

proefperiode, waarna de definitieve benoeming zal volgen. 



   

  Huishoudelijk reglement versie 29-10-2015 © 

   Pagina 4 van 6 
 

7.4 De dirigent(e) verzorgt de repetities en bepaalt in samenwerking met het bestuur en 

accordeonisten het repertoire. 

7.5 De dirigent(e) bepaalt de toonsoort en de wijze waarop de gekozen liedjes door het koor 

worden gezongen. 

7.6 De dirigent(e) heeft een belangrijke stem bij het bepalen of een verzoek tot het geven 

van een optreden kan worden gehonoreerd.  

7.7 De dirigent(e) heeft de bevoegdheid leden, die naar zijn/haar oordeel door onvoldoende 

kennis of door veelvuldig verzuim van de repetities een goede uitvoering zouden 

kunnen schaden, niet te laten meezingen. Dit gebeurt in overleg met het bestuur.  

 

 

Artikel 8: Bestuur  

 

8.1 Het besturen van de vereniging in de breedste zin van het woord is de taak en  

verantwoordelijkheid van het bestuur. 

8.1.1 Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, te weten voorzitter, secretaris, 

penningmeester en twee algemene bestuursleden. 

8.2 Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter dit noodzakelijk acht, doch tenminste één 

keer per kwartaal en één vergadering als voorbereiding op de Algemene Leden 

Vergadering. 

8.3       De leden worden in kennis gesteld van belangrijke bestuursbesluiten, te bepalen door 

 het bestuur.  

 

 

Artikel 9: Taken van het Bestuur 

 

9.1 De voorzitter heeft tot taak de vereniging te leiden en alle werkzaamheden rond het  

koor te coördineren.  

De taken van de voorzitter zijn o.a.:  

-     leiding geven aan het bestuur en de vergaderingen; 

- contacten onderhouden met diverse partijen (onder andere de gemeente, de 

Bond en andere instanties); 

- toespraken houden namens de vereniging; 

- contacten onderhouden met de leden; 

- leiding geven aan onder andere betaalde krachten, uitvoeringen en andere 

activiteiten en de contractuele afhandeling hiervan; 

- toezien op een goede naleving van statuten, reglementen en commissies; 

- contacten onderhouden met o.a de dirigent en muzikanten over het 

functioneren van het koor. 

 

9.2 De secretaris heeft tot taak de administratieve zaken te regelen. De secretaris is tevens 

plaatsvervanger van de voorzitter bij zijn afwezigheid.  

De taken van de secretaris zijn o.a.: 

- het in samenspraak met de overige bestuursleden opstellen en verzenden van 

de agenda voor de bestuursvergaderingen en Algemene Leden Vergadering 

(ALV);  

- opmaken van het jaarverslag, deze bestaat ondermeer uit een overzicht van 

de activiteiten en gebeurtenissen van de vereniging van het afgelopen jaar;  

- het ter goedkeuring voorleggen van het verslag van de ALV aan de leden, 
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- het verzorgen van de besprekingsverslagen (notulen); 

- het verzorgen van de inkomende en uitgaande post; 

- het voeren van een correcte ledenadministratie; 

- het verzorgen van de planning repetitieavonden, corveelijst en evenementen; 

- het in overleg met het bestuur samenstellen en verspreiden van 

persberichten; 

- het bijhouden van de presentielijst van de repetitieavonden, uitvoeringen en 

andere activiteiten. 

9.3 De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen. 

De penningmeester zorgt voor o.a.: 

- de boekhouding; 

- het opstellen van de jaarbegroting; 

- het opmaken van financieel jaarverslag en financiële jaarstukken (baten/ 

lasten); 

- het aanvragen van subsidies; 

- het uitbetalen van honoraria en vrijwilligersbijdrage; 

- het innen van contributies, donaties, subsidies, giften; 

- actueel houden van het donateurbestand; 

- betalen binnengekomen rekeningen; 

- adviseren bij uitgaven voor eventuele evenementen. 

Het financieel jaarverslag wordt gecontroleerd door een kascommissie van 

minimaal twee leden conform artikel 15 van de statuten. 

9.4 Het bestuur beslist over de uitgaven die de vereniging maakt, voor zover de wet en de 

statuten dit toestaan. 

 

 

Artikel 10: Verkiezen van het bestuur 

 

10.1  Uiterlijk 6 maanden na afsluiting verenigingsjaar wordt een Algemene Leden 

Vergadering  - Jaarvergadering gehouden conform artikel 16 van de statuten.  

10.2     Volgorde van aftreden van de initiële bestuursleden en eventueel herkiesbaar stellen van 

deze bestuursleden: 

* 1e termijn, 2014, de penningmeester. 

* 2e termijn, 2016, de secretaris. 

* 3e termijn, 2017, de voorzitter. 

* 4e termijn, 2018, 4e bestuurslid. 

* 5e termijn, 2020, 5e bestuurslid. 

10.3 Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich twee weken voor de ALV bij de  

secretaris aanmelden. 

Wanneer zich maar één kandidaat heeft voorgedragen en het aftredende lid stelt zich 

 niet herkiesbaar, zal deze kandidaat op de ALV worden voorgedragen als nieuw 

bestuurslid.  

Bij meerdere kandidaten al of niet samen met een herkiesbaar bestuurslid volgt een 

stemming onder de leden tijdens de ALV onder de in artikel 19 van de statuten 

aangegeven voorwaarden. 

10.4 Op de ALV worden door het bestuur de leden van de diverse commissies en    

specifieke taken voorgedragen. Deze leden worden telkens voor één jaar benoemd. 
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Artikel 11: Stemming en besluitvorming 

 

11.1 Tenzij in de wet of in de statuten anders is bepaald, vinden besluitvorming op basis van 

stemming plaats met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, met 

in achtneming van, indien van toepassing, het vereiste aantal zoals dit in de statuten is 

vermeld. 

11.2 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij het om personen gaat, dan vindt de 

stemming schriftelijk plaats.  

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij 

acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

11.3    Indien de juistheid van het oordeel van de voorzitter door een van de leden wordt 

betwist, zal een nieuwe stemming plaatsvinden. 

11.4   Bij een schriftelijke stemming op een Algemene Leden Vergadering worden door de 

voorzitter twee leden aangewezen, geen bestuursleden zijnde, voor het te vormen 

“stembureau” 

 

 

Artikel 12: Uitsluiten van aansprakelijkheid 

 

12.1 Het bestuur is niet aansprakelijk voor muziek en teksten die door de leden op een ander 

manier (al dan niet illegaal) dan zoals aangegeven in 5.2 zijn verkregen.  

 

 

Artikel 13: Slotbepalingen 

 

13.1 Indien dit reglement strijdig is met statuten, zijn de statuten bepalend voor deze situatie. 

Overige zaken in dit reglement blijven onverwijld van kracht. 

13.2 Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de ALV. Nadat het reglement is 

goedgekeurd, behoeven wijzigingen of toevoegingen de instemming van de ALV. 

13.3     In zaken waarin dit reglement en/of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.  

13.4     Alle voorgaande reglementen komen hiermee te vervallen. 

 

 

 

Aldus opgemaakt te Oisterwijk,  

 

 

 

 

Voorzitter   Secretaris    Penningmeester       


