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Huishoudelijk reglement
1. Het doel van de vereniging is het gezamenlijk zingen in repetitieverband en het deelnemen
aan openbare uitvoeringen. Om het doel te bereiken verplichten de leden zich zoveel mogelijk
de repetities en uitvoeringen bij te wonen.
2. Om lid te kunnen worden geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Aspirant leden kunnen drie
keer kosteloos een repetitie bijwonen alvorens zij besluiten lid te worden.
3. Om als lid toe te treden dient door het aspirant lid een aanmeldingsformulier ingevuld te
worden, welke aan de penningmeester geretourneerd moet worden.
4. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni het daaropvolgende jaar.
5. De contributieperiodes lopen van september t/m januari en van februari t/m juni.
6. De contributie dient binnen drie weken na aanvang van de contributieperiode voor het
komende halfjaar bij vooruitbetaling te worden voldaan. Hiervoor ontvangen de leden tijdig
een overzicht van de penningmeester. Personen die in de loop van het jaar lid worden,
betalen naar rato van het aantal maanden dat zij de lopende contributieperiode mee kunnen
doen.
7. Lidmaatschap geldt tot wederopzegging.
8. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van de
contributieperiode, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
9. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal 5 personen; Een voorzitter, een secretaris,
een penningmeester en twee algemene leden. Zij worden door de algemene
ledenvergadering benoemd uit leden van de vereniging. In bestaande vacatures wordt zo
spoedig mogelijk voorzien.
10. Alle besluiten die door de algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen worden
genomen, zijn bindend voor alle leden, ongeacht of zij bij het nemen van het besluit
vertegenwoordigd waren.
11. De contributies worden ieder jaar door de ledenvergadering vastgesteld, aan de hand van een
voorstel van het bestuur op basis van de begroting voor het komende jaar.
12. De vereniging en/of het bestuur zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van
eigendommen van leden of derden.
13. Kosten ontstaan door moedwillige beschadiging van eigendommen van de vereniging of van
de door haar in huur of bruikleen genomen goederen, komen voor rekening van de dader(s).
De schadevergoeding wordt door het bestuur bepaald.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. De leden hebben het
recht het bestuur hieromtrent ter verantwoording te roepen.
15. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te hebben genomen van dit
huishoudelijk reglement en zich hieraan te houden. De statuten zijn op aanvraag in te zien bij
de secretaris.
Eibergen, mei 2005

CfM HHR–v4

07-01-2015 HG

