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Opgesteld: 01-09-2019 te Zoetermeer

www.stichtingvolume.nl
1. Gegevens
Naam:
Locatie repetities:
Postadres:
E-mail:
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen Bestuurslid:
Algemeen Bestuurslid:

Stichting Volume
CKC – Leidsewallen 80 – 2722 PC Zoetermeer
Paardenkamp 32 1541xp Koog aan de Zaan
stichtingvolume@outlook.com
Karin Goed
Nella Spaans
Frans van Kerkhoven
Ellen van der Geld
Joy Dogger Schonherr

Vertrouwenspersoon: Jacqueline Dekkers Los
Vrijwilligsters: Els de Jong, Hes Muller
2. Lidmaatschap en maandelijkse bijdrage
• Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Voor de aanvang van ieder jaar wordt door het bestuur
de maandelijkse bijdrage voor dat jaar vastgesteld.
• De maandelijkse bijdrage dient via bank bij voorkeur via periodieke overschrijving voor de 1ste van
elke maand bij vooruitbetaling overgemaakt te worden op rekeningnummer NL61 INGB 0004 4904
10 t.n.v. Stichting Volume, o.v.v. de koorna(a)m(en) en je eigen naam waarmee je bij Stichting
Volume bekend bent. Bij een normale overschrijving ook de desbetreffende maand vermelden.
• Een nieuw koorlid kan twee keer gratis proef zingen bij een koor. Na de proefperiode kan men lid
worden door een inschrijfformulier in te vullen.
• Het inschrijfgeld ad € 10,00 dient eenmalig bij inschrijving betaald te worden.
Bij het ingaan van een nieuwe maand na aanmelding, gaat de maandelijkse bijdrage in. Tot die tijd
betaal je, indien van toepassing, € 5,00 per repetitie.
• De maandelijkse bijdrage wordt doorbetaald tijdens de vakanties.
• Koorleden die in twee koren zingen krijgen een korting van € 2,50 op het tweede koor.
• Dit geldt niet bij het derde koor maar wel weer bij het vierde koor.
• Het inschrijfgeld hoeft alleen voor het eerste koor betaald te worden.
• Ook echtparen of partners die in hetzelfde of verschillende ko(o)r(en) zingen, ontvangen op één
bijdrage € 2,50 korting.
• Bovengenoemde kortingen gelden niet voor projectkoren.
• Bij lidmaatschap van meerdere koren kan de maandelijkse bijdrage van de desbetreffende koren
eventueel bij elkaar opgeteld worden en als één totaalbedrag overgemaakt worden. Dit geldt ook
voor bijdrage van echtparen of partners.
• De maandelijkse koorbijdrage kan jaarlijks verhoogd worden conform de inflatiecorrectie.
3. Verkrijging van het Lidmaatschap
De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling en ondertekening van een daartoe vastgesteld
inschrijfformulier.
4. Tijdelijke opzegging
Bij langdurige ziekte kan het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden.
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5. Beëindiging Lidmaatschap
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging.
• Bij opzegging dient de maandelijkse bijdrage betaald te worden tot en met de maand van opzegging.
• Tot opzegging namens de stichting kan het bestuur besluiten indien een koorlid:
➢ in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van het koor handelt;
➢ na één aanmaning in gebreke blijft zijn/haar volledige maandelijkse bijdrage te voldoen;
➢ zich regelmatig afmeld voor een optreden.
6. De koorleden zijn verplicht:
• Hun adres (wijziging) schriftelijk te melden.
• Iedere maand op tijd de maandelijkse bijdrage te betalen.
• De voorgeschreven koorkleding aan te schaffen.
• Op tijd op de repetities/uitvoeringen te zijn.
• Indien zij verhinderd zijn een uitvoering bij te wonen, zich vooraf af te melden.
• Een multomap aan te schaffen in de koorkleur en de liedjes in de map op te bergen.
7. Repetities
De repetities vinden plaats in het CKC. Leidsewallen 80, 2722 PC Zoetermeer.
•
•
•
•
•
•
•

Language of the Heart:
Jeugd van Toen:
Geen C te Hoog:
C~Banket:
uur.
Sanseveria’s:
Rainbow:
Seni(ko)or:

maandagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur.
dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.15 uur.
éénmaal per 14 dagen op woensdagavond (even weken) van 20.00 uur tot 22.15 uur.
éénmaal per 14 dagen op woensdagavond oneven weken) van 20.30 uur tot 22.30
dondermiddag van 13.30 tot 15.45 uur.
éénmaal per 14 dagen op vrijdagavond (oneven weken) van 20.00 uur tot 22.15 uur.
vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.15 uur.

8. Website informatie
Alle informatie met betrekking tot de koren staat op de website www.stichtingvolume.nl
9. Optredens
• De koren van Stichting Volume zullen regelmatig optreden.
• Optredens zullen ruim van tevoren worden gemeld.
• Van de leden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk bij de optredens aanwezig zijn.
• Het koor repeteert om op te kunnen treden
• Wanneer een koorlid niet aan een optreden kan deelnemen, dient hij/zij zich tijdig af te melden.
• Incidenteel wordt er een bijdrage gevraagd worden voor een optreden.

10. Kleding
Tijdens een concert wordt de voorgeschreven kleding gedragen.
10a. Jacks Shantykoor
• De jacks van het Shantykoor zijn deels gesponsord, deels uit de lief-en leedpot en deels met een
eigen bijdrage van € 22,50 betaald in 2017.
• De jacks blijven eigendom van Stichting Volume.

•

De eigen bijdrage van de koorleden wordt als borg gezien. Koorleden die stoppen krijgen deze terug
bij inlevering, mits in goede staat, met 25% afschrijving per jaar.
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11. Huishoudelijk reglement
• Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement en koorregels vastgesteld.
• Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement en de koorregels te wijzigen of op te heffen.
• In gevallen waarin het huishoudelijke reglement of de koorregels niet voorzien, beslist het
bestuur.
• Alle mededelingen en/of veranderingen worden per e-mail naar het desbetreffende koor
gestuurd en zullen op de website te lezen zijn.
• Bij iedere repetitie moet de presentielijst ingevuld worden.
12. Buddy’s
Als een koor ondersteuning nodig heeft worden er buddy’s gevraagd. Buddy ben je op vrijwillige
basis. Zijn er kosten, betaal je die als buddy zelf.
13. Busvervoer
- Incidenteel wordt er een bijdrage of volledige bijdrage gevraagd worden voor bus kosten.
- Als een koor met de bus naar een optreden of evenement gaat en je hebt je opgegeven, ben je
verplicht om afgesproken prijs te betalen, ook als je eventueel onverwachts verhinderd bent.
De busprijs wordt vooraf bepaald naar het aantal opgegeven personen.
14. Vertrouwenspersoon
Stichting Volume gaat werken met een vertrouwenspersoon.
Soms ontstaat er een meningsverschil met een ander koorlid of een dirigent waar je niet uit komt
Dat is natuurlijk heel vervelend want je wilt graag gewoon gezellig zingen zonder gedoe.
Uiteraard probeer je zoiets eerst uit te praten met de persoon waar het om gaat.
Lukt dat toch niet zo best dan bespreek je het met je dirigent.
Blijft het toch een probleem of is het een meningsverschil met je dirigent dan hebben we als
vertrouwenspersoon Jacqueline.
Jacqueline hoort je graag aan en zal zeker proberen te bemiddelen indien nodig, of advies geven
waar je iets mee kan.
Jacqueline is te bereiken via WhatsApp. Zij zal contact met je opnemen zodra het voor haar
mogelijk is.
We hebben er voor gekozen dat zij via WhatsApp of mail (jacqdekkerslos@gmail.com ) te bereiken is
dus NIET telefonisch!
Dit omdat zij ook nog aan het werk is en een WhatsApp of mail makkelijker kan beantwoorden of
contact kan opnemen. Uiteraard mag je haar ook altijd persoonlijk benaderen als zij in het CKC is.
Blijft de kwestie dan nog een probleem dan zal het bij Karin terecht komen.
Zij zal dan een beslissing nemen al dan niet in overleg met het bestuur.
Wij wensen iedereen veel zangplezier toe!
Karin:
Frans:
Nella:
Ellen :

06-11153932
06-19513075
06-10521571
06-41387821

Joy :
Jacqueline:

06-53877749
06-23480298

