Huishoudelijk reglement Smartofore
Oktober 2016

Lidmaatschap
1.

Wanneer iemand geïnteresseerd is in Smartofore en eventueel lid zou willen
worden, dan krijgt dit aspirant-lid eerst een kosteloos proeflidmaatschap
aangeboden voor de duur van vier repetities, liefst aaneengesloten. De eerste (of
uiterlijk de tweede) repetitie neemt de dirigent – in het bijzijn van een bestuurslid
– een stemtest af tijdens de pauze van de repetitie zodat zij kunnen vaststellen
bij welke stemsoort – sopraan, mezzo-sopraan, alt of bariton – het aspirant-lid
past.
Na afloop van de vier proeflidmaatschaprepetities besluiten de dirigent en het
aspirant-lid in samenspraak met het bestuur over omzetting van het betreffende
proeflidmaatschap in een definitief lidmaatschap.

2.

Het nieuwe lid is vervolgens contributie verschuldigd vanaf de maand waarin het
lid wordt toegelaten tot het koor.

3.

Het contributiebedrag bedraagt € 25,-- per maand, en dient maandelijks per
automatische overschrijving te worden overgemaakt op de eerste van de maand
op rekeningnummer NL39 INGB 0002 6909 71 t.n.v. Vereniging Smartofore.

4.

Het lidmaatschap kan door een lid worden beëindigd met inachtneming van een
opzegtermijn van twee kalendermaanden*, ingaande de eerste van de maand die
volgt op de maand waarin het lid het lidmaatschap schriftelijk of per email bij het
bestuur heeft opgezegd.

5.

In het geval een lid na een zorgvuldig proces van begeleiding en coaching toch
niet blijkt te kunnen voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van het koor, dan is
uiteindelijk het bestuur gerechtigd om het lidmaatschap van het betreffende lid op
te zeggen. Het bestuur zal het advies van de dirigent hierbij nadrukkelijk
betrekken.

Repetitie
6.

Smartofore repeteert elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in KBS de
Kameleon, Stradivariusstraat 159, 3822 DP te Amersfoort. Om op tijd te kunnen
starten is het wenselijk om voor 20.00 uur aanwezig te zijn. Tijdens de
schoolvakanties zijn er (meestal) geen repetities. Aan het begin van het seizoen
wordt een jaarkalender gemaakt met daarop o.a. de repetitie-avonden vermeld.

7.

Van de leden wordt verwacht dat zij ten principale alle repetities bijwonen.

8.

Bij verhindering dient het bestuur hierover tijdig, telefonisch, via de mail of
SMS/Whatsapp geïnformeerd te worden.
Na 2 repetities afwezigheid zonder kennisgeving neemt bestuur contact op.
Bij absentie van dirigent zorgt het bestuur voor informatie naar de leden.

9.

Elk lid dient te beschikken over een emailadres. Communicatie vindt zoveel
mogelijk digitaal plaats.

* Dit is in tegenstelling tot wat in onze statuten vermeld staat. De opzegtermijn is met ingang van 01-10-2016
twee (in plaats van drie) maanden, ingaande op de eerste van de maand volgend op de datum van opzegging.

De leden kunnen de MP3-bestanden en de bladmuziek op PDF downloaden van de
website www.smartofore.nl. Hiertoe zijn logingegevens nodig die het lid
persoonlijk ontvangt van de webmaster.
De (aspirant-) leden dienen de arrangementen als zeer vertrouwelijk te
behandelen; de auteursrechten berusten bij de dirigent/arrangeur.
Het is niet toegestaan de MP3-bestanden en de PDF-bestanden aan
derden te geven.
10.

De leden zorgen er na de repetitie voor dat de repetitieruimte weer in de goede
staat wordt achtergelaten. Zij houden zich aan de regels die gesteld zijn aan het
gebruik van de repetitieruimte, zoals zaalschoeisel.
Voor koffie, thee en andere dranken wordt een vergoeding gevraagd.

Commissies
11.

Het bestuur heeft verschillende commissies in het leven geroepen. Deze
commissies worden jaarlijks geëvalueerd. Iedere commissie heeft een bestuurslid
als contactpersoon. Huidige commissies zijn: Commissie Groot Optreden;
Commissie Kleine Optredens, Kleding-commissie, PR-commissie en Cohesiecommissie.

12.

Smartofore is een officiële vereniging. De statuten zijn vastgelegd en bekrachtigd
door een notaris. Zowel bij de secretaris van het bestuur als op het ledendeel van
de website (na het inloggen) zijn deze statuten opvraagbaar. Volgens deze
verenigingsstructuur dient er minimaal eenmaal per jaar een Algemene Leden
Vergadering te worden uitgeschreven. Deze ALV zal zoveel mogelijk voor of na de
repetitie-avond worden gehouden.

13.

Indien zaken niet in dit reglement of in de statuten zijn geregeld, dan beslist het
bestuur.

Tot slot
14.

Hoewel er natuurlijk serieus gerepeteerd wordt, mogen we niet vergeten dat
zingen ook en vooral ontspannend is. Dat geldt zeker voor zingen bij Smartofore.
We zijn amateurs; en het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

