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Stichting Volume heeft ervoor gekozen laagdrempelig te zijn
Onze kreet IEDEREEN KAN ZINGEN wordt waargemaakt.
We stellen geen leeftijdgrens bij de meeste koren, vragen niet om zangervaring, houden geen
audities en er wordt niet van bladmuziek gezongen, maar om plezier in het zingen.
Dit is een bewuste keuze om zingen voor iedereen mogelijk te maken.
Stichting Volume streeft echter wel naar zangkwaliteit.
Bij Stichting Volume moet een ieder zich welkom voelen en staat gezelligheid bovenaan. Om dit alles
te kunnen waarborgen is goede informatie belangrijk en zijn regels/afspraken noodzakelijk!
KOORREGELS:

(de punten staan in willekeurige volgorde)

1. Zorg dat je minimaal 10 minuten voor aanvang van de repetitie aanwezig bent. Te laat komen
geeft onrust en je mist informatie.
2. Altijd e-mail checken voorafgaande aan een repetitie!
3. Afmelden voor een repetitie.
Language of the Heart, C-banket en Senikoor
Deze koren melden zich af bij Rian 06-54274544, sms of whatsApp.
Weet je dat je langere tijd afwezig bent zeg het persoonlijk tegen Rian of stuur een mail naar
stichtingvolume@outlook.com
Geen C te hoog en Rainbow melden zich af bij Karin: 06-11153932, sms of WhatsApp.
Weet je dat je langere tijd afwezig bent zeg het persoonlijk tegen Karin of stuur een mail naar
stichtingvolume@outlook.com
De Jeugd van Toen en de Sanseveria´s melden zich af bij Nella: 06-10521571, telefoon,
WhatsApp of per email naar koornella@ziggo.nl
Voor alle koorleden geldt: als je één keer niet komt zingen dan hoef je je niet af te
melden. Wel handig als je koormaatje het weet!
4. Koorvragen kunnen uitsluitend gesteld worden per e-mail aan: stichtingvolume@outlook.com
5. Bekijk regelmatig de website voor informatie: www.stichtingvolume.nl
Signaleer je een fout, geef dit dan door aan Karin.
6. Na de pauze/nazit de tafels en stoelen in de lounge terug zetten zoals ze horen te staan.
Koffiekopjes etc. terug brengen naar de balie.
7. In de zangruimte zet je stoel terug waar je deze hebt aangetroffen.
8. In de zangruimte ruim je muziekstandaard op!
9. De maandelijkse bijdrage wordt via de bank vooruit betaald en dient voor de 1ste van de
contributiemaand bijgeschreven te zijn op bankrekening nr. NL61 INGB 0004 4904 10 t.n.v.
Stichting Volume.
Hierbij naam (de naam waarmee je bij ons bekend bent) en het ko(o)ren vermelden waarvoor de
betaling bestemd is.
10. Voor optredens ligt er een beschikbaarheidslijst klaar (nu nog papier, in de toekomst per
e-mail), deze invullen binnen de gestelde termijn of via e-mail doorgeven. Je houdt je
vervolgens aan deze afspraak, want de toezegging voor een optreden is gebaseerd op de
aangegeven beschikbaarheid.
11. Verzuim.
Wanneer er te veel repetities zijn verzuimd, kan je niet meedoen met een
optreden/concert. Dit omdat we de zangkwaliteit zo hoog mogelijk willen houden.
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12. Als je in een koor zingt, betekent dat ook dat je meedoet aan optredens. De repetities zijn o.a.
om zangkwaliteit te verbeteren en hiervoor gelden de volgende spelregels:
•
•
•
•
•

Wanneer de dirigent of een koorlid aan het woord is, wordt er geluisterd.
Wanneer de muziek wordt gestart, is het stil.
Tijdens het zingen wordt er niet gepraat.
Wanneer een andere stempartij aan het oefenen is, is het stil. Hier kan je zelf ook van
leren.
Neem altijd een potlood of pen mee om aantekeningen te kunnen maken.

Dit alles getuigt van respect voor de andere koorleden en de dirigent.
Op deze manier kunnen nummers ook beter en sneller ingestudeerd worden en informatie komt
ook echt over.
13. Voorafgaande aan optredens zal er meer aandacht worden besteed aan het op- en aflopen
en het vasthouden van de koormap. Dit moet echt gedisciplineerd gaan verlopen.
De dirigent is hiervoor verantwoordelijk.
14. Heb respect voor de spullen en de apparatuur van Stichting Volume en meld het wanneer
je per ongeluk schade hebt aangericht.
15. Zijn er ontevredenheden, op- of aanmerkingen, deel deze met Karin of Jacqueline en laat ze
geen eigen leven gaan leiden binnen de koren.
16. De teksten staan op de website, op de beschermde pagina van ieder koor waarvan het
wachtwoord jullie bekend is. Deze dienen dan door jullie zelf te worden uitgeprint.
Kan je dit niet zelf, dan vraag je iemand anders dit voor je te doen.
17. Maandelijkse bijdrage
-

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

€
€
€
€
€
€
€

18,50
18,50
18,50
14,00
14,00
15,00
14,00

(repeteert 1x in de 14 dagen)
(repeteert 1x in de 14 dagen)
(repeteert 1x in de 14 dagen)

Zing je in meerdere koren, dan krijg je €2,50 korting op het 2de koor.
Ook partners krijgen €2,50 korting. Dit geldt dan voor 1 persoon.
18. Zoetermeerpas
Koorleden met de Zoetermeerpas kunnen cheque 3 & 4 inleveren.
Deze cheques geven een korting van € 60,00 per stuk.
Het resterende bedrag wordt per maand verrekend.
Inval dirigent
19. De dirigente is bij iedere repetitie aanwezig.
Mocht het zo zijn dat de dirigent korte of langere tijd afwezig is, heeft Stichting Volume de tijd
om 2 repetities te zoeken naar een vervangende dirigent.
Dit is met behoud van de contributie.
20. Langdurig verzuim
Bij langdurig verzuim door ziekte, kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Dit moet je
wel zelf aanvragen.
Bij ander langdurig verzuim (bijv. vakantie), wordt je lidmaatschap beëindigd en moet je je
opnieuw aanmelden en dien je weer inschrijfgeld te betalen en er moet plaats zijn in het koor.

21. Vakanties.
Stichting Volume heeft 6 weken vakantie.
Het CKC sluit tijdens de zomervakantie 6 weken.
Stichting Volume mag twee weken doorzingen, één week voor en één week na de vakantie van
het CKC. Ook tijdens de twee weken kerstvakantie zijn er geen repetities.

