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                                                                                                                                                                 huishoudelijk reglement 

 

Artikel 01. Oprichting / doel stichting 

 

ORIOLUS is opgericht d.d. 01-09-2008 en valt onder de Stichting Koor- & Muziek Activiteiten 
(KOMUZA). Deze stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
52786692. 

De stichting heeft als doel het (mede) organiseren van koorconcerten met een meer dan 
gemiddeld kwaliteitsgehalte voor amateurzangers, begeleid door met name professionele 
musici. Naast het organiseren van concerten is het mogelijk dat Oriolus  medewerking 
verleend aan Kerstnachtdiensten, Evensongs en overige kerkdiensten of evenementen. 

Artikel 02. De  structuur 

Stichting KOMUZA/het koor Oriolus staat onder leiding van een bestuur. Het bestuur bestaat 
ten minste uit 3 leden > (voorzitter, penningmeester en secretaris); daarnaast zijn er een 
aantal commissies welke rechtstreeks onder het bestuur functioneren. 

Artikel 03. Aansprakelijkheid 

Het bestuur van stichting KOMUZA is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van 
eigendommen van deelnemers die ten behoeve van de stichting dan wel het koor Oriolus 
worden gebruikt, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is afgesproken. 
 

Artikel 04. Commissies, taken projecten 
Binnen het koor Oriolus zijn een aantal taken en verantwoordelijkheden gelegd bij personen 
ter ondersteuning van een aantal specifieke uitgangspunten. 

De stichting/het koor Oriolus kent de volgende commissies: 

a. de commissie PR/sponsoring is verantwoordelijk voor publiciteit, marketing en 
media; deze commissie heeft een ondersteunende functie voor het bestuur. 

b. de commissie financiën bestaat uit de penningmeester van het stichtingsbestuur en 
administrateur; zij zijn verantwoordelijk voor het bedenken, benaderen en realiseren van 
sponsors en andere (subsidie) mogelijkheden. 
Tevens verzorgt de commissie financiën de inning van projectgelden en de financiële 
administratie van het koor Oriolus.  
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c. de commissie concerten is verantwoordelijk voor een aantal taken die door het          
    stichtingsbestuur worden toegewezen, voorafgaande en tijdens een uitvoering of  
    concert. De koormeester maakt deel uit van de commissie concerten. 

d. de commissie muziek   
    de commissie muziek bestaat uit tenminste 3 personen, waarvan de dirigent deel uit  
    maakt. De commissie draagt voorstellen aan voor (nieuw) repertoire rechtstreeks  
    aan de voorzitter van het bestuur. Het bestuur bepaalt samen met de dirigent het  
    te zingen repertoire. 

e. de commissie deelnemerscontact is verantwoordelijk voor de informatieve   
    communicatie met de deelnemers. Momenteel beheert de commissie 
    deelnemerscontact de muziekbibliotheek, zorgt voor plaatsing van bladmuziek en  
    oefenbestanden op de website en zorgt ervoor dat de website van het koor  
    Oriolus up-to-date is. 

e. de commissie opening coördineert de opening van de repetitie avonden met de  
    deelnemers. 

f.  de commissie koffie regelt de inkopen van koffie/thee + ingrediënten en  
    coördineert dit met de deelnemers.  

Het bestuur is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de commissies of andere 
commissies te benoemen. Hiervan worden de deelnemers tijdig in kennis gesteld. Het 
bestuur houdt een overzicht bij van de leden (deelnemers van het koor) van de betreffende 
commissies. De commissies brengen verslag uit van haar bijeenkomsten en/of vergaderingen 
en voorziet het bestuur een afschrift van het verslag.    
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Artikel 05. Deelnemerschap 

 

Iedere deelnemer stelt het stichtingsbestuur kennis van wijzigingen in zijn/haar persoonlijke 
gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en  
e-mailadres, uitsluitend schriftelijk via deelnemerscontact.oriolus@gmail.com 

1. Inschrijving voor deelname aan projecten is mogelijk: 

a. inschrijving per project; 
     per project geldt een sluitingsdatum, dit wordt vooraf schriftelijk door het   
     bestuur gecommuniceerd;    

b. vaste deelname voor 1 jaar (met ingang van 01-01-2017) 
     (periode loopt van 01 januari tot en met 31 december van enig kalenderjaar).                                                                                                                                                                    

2. De betaling van de projectprijs geschiedt bij voorkeur d.m.v. een doorlopende 
automatische incasso machtiging. 

- Bij deelname per kalenderjaar wordt de contributie maandelijks afgeschreven; in 
december wordt de hoogte van de contributie bekend gemaakt; voor deelnemers 
die inschrijven voor een kalenderjaar (‘vaste deelnemers’) geldt een 
inschrijvingsperiode van 1 kalenderjaar. Nieuwe deelnemers kunnen zich als 
‘vaste deelnemer’ aanmelden tot en met het eerste kwartaal van enig 
kalenderjaar. 

- Bij deelname per project wordt de hoogte van de projectprijs en de momenten 
van incassering tijdig bekend gemaakt. 

- Bij ziekte, ongeval of anderszins beziet het bestuur of de contributie/projectgeld 
inning tijdelijk wordt stopgezet, dan wel beëindigd wordt en/of gelden 
geretourneerd worden. 

- De deelnemer wordt geacht elke repetitie aanwezig te zijn. De deelnemer tekent 
de presentielijst, voorafgaande of tijdens de pauze van de repetitie. 
Mocht een deelnemer gedurende een project onvoorzien toch een repetitie 
moeten missen, dan dient men zich persoonlijk af te melden, uitsluitend 
schriftelijk via deelnemerscontact.oriolus@gmail.com                                                                                                                                                         
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3. Opzegging vaste deelnemerschap 
- Opzegging van het vaste deelnemerschap door een lid kan slechts geschieden   
  tegen het einde van het kalenderjaar. Dit gebeurt door een schriftelijke  
  kennisgeving, die voor de 1e december in het bezit van de secretaris moet zijn.  
  Deze is verplicht om de ontvangst binnen 8 dagen schriftelijk te bevestigen. Indien  
  een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het  
  einde van het eerstvolgende kalenderjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van 
  een lid niet redelijkerwijs gevergd kan worden het lidmaatschap te laten  
  voortduren. 
- Opzegging van het vaste deelnemerschap namens de stichting kan tegen het einde  
  van het lopende kalenderjaar geschieden door het bestuur, met in achtneming van  
  een opzeggingstermijn van tenminste 4 weken, wanneer het lid, na daartoe bij  
  herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de 1e december niet ten volle aan zijn 
  geldelijke verplichtingen aan de stichting heeft voldaan, alsmede wanneer het lid   
  heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten  
  of het huishoudelijk reglement aan het lidmaatschap gesteld mochten worden of  
  zich ontoelaatbaar gedraagt ten opzichte van het bestuur of andere leden/ 
  deelnemers. 
  De opzegging door het stichtingsbestuur kan onmiddellijke beëindiging van het   
  lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de stichting niet  
  gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt  
  steeds schriftelijk met opgave van reden(en). Ontzetting uit het lidmaatschap kan  
  alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen  
  of besluiten van de stichting handelt, of de stichting op onredelijke wijze benadeelt. 
  De ontzetting geschiedt door het stichtingsbestuur, dat het betrokken lid ten  
  spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt en het besluit  
  is door het lid niet herroepbaar. 
 

4. Koorrepetitie 

De koorrepetitie is op donderdagavond van 19.45 uur -22.00 uur in de Ontmoetings-
kapel in Maarn.  

- Indien noodzakelijk kan er uitgeweken worden naar: 
* een andere oefendag; 
* een andere repetitie locatie/plaats, dan wel voor tijdelijk of voor vast;  
   dit ter beoordeling aan het bestuur en in nauw overleg met de dirigent.     
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- Van de deelnemer wordt een actieve houding verwacht ten aanzien van: 
* aanwezigheid op de repetities; 
* gedegen zelfstudie; 
* discipline tijdens de repetities; 
* tijdens de concerten: 
   - de afspraken over koorkleding op te volgen; 
   - de zwarte concertmap te gebruiken; 
   - de aanwijzingen van de dirigent en de koormeester op te volgen; 
   - de kaartverkoop. 

- Indien een deelnemer feedback, op- of aanmerkingen over koorzaken kwijt wil, 
dient men zich te wenden tot het stichtingsbestuur. 

- Het stichtingsbestuur kan een deelnemer gedurende een project uitsluiten van 
deelname wanneer blijkt dat de deelnemer ‘onsportief gedrag’ vertoont. Onder 
onsportief gedrag wordt verstaan het bewust niet naleven van de regels zoals 
deze staan beschreven in het huishoudelijk reglement, het bewust niet nakomen 
van de gemaakte afspraken met de deelnemer, het beledigen, intimideren of het 
vertonen van ander, niet wenselijk gedrag jegens het bestuur, deelnemers of 
anderszins waar het bestuur mee samen werkt. Wanneer een deelnemer om één 
van deze redenen wordt uitgesloten van deelname, heeft de deelnemer geen 
recht op restitutie van de reeds betaalde projectkosten.  

- Het stichtingsbestuur kan besluiten een deelnemer onmiddellijk te diskwalificeren 
voor alle toekomstige projecten van Oriolus. 

 

Artikel 06. Dirigent / stemcoach / stemtest 

- Het koor staat onder leiding van een dirigent. Deze heeft de artistieke leiding van 
het koor, zodanig, dat hij vrij is in de muzikaal technische uitvoering van zijn 
werkzaamheden: 
* het leiden van repetities en uitvoeringen;  
* het geven van adviezen en aanwijzingen aan koorleden en stemgroepen;  
* samen met de stemcoach afnemen van stemtesten en daarvan verslag uit te   
  brengen aan het stichtingsbestuur; 
* het opstellen van een repetitieschema;                      
* het muzikale repertoire in samenwerking met de muziekcommissie  
  voorbereiden; 

* het op uitnodiging van het bestuur bijwonen van bestuursvergaderingen.                                                                                                                   
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 Mocht de dirigent verhinderd zijn tijdens een koorrepetitie-avonduitvoering/concert, 
dan is het bestuur vrij om een vervanger in te zetten, dit in nauw overleg met de 
dirigent. 

a. De stemcoach draagt bij aan stemvorming en bevordering van de koorklank.  
de stemcoach wordt door het bestuur, in nauw overleg met de dirigent, op afroep 
ingehuurd. 

b. Bij iedere deelnemer wordt één keer in de drie jaar een stemtest afgenomen door 
dirigent en stemcoach. Het doel van de stemtest is het op niveau houden/verbeteren 
van de kwaliteit van de koorzang. 
De dirigent en stemcoach brengen verslag uit over de stemontwikkeling en adviseren 
het stichtingsbestuur. De stemtest geldt ook voor nieuwe deelnemers.| 
Incidenteel kan er tussentijds een stemtest worden afgenomen, indien dit 
noodzakelijk wordt geacht; dit ter beoordeling van dirigent en stemcoach, in nauw 
overleg met het stichtingsbestuur. 
De stemcoach draagt bij aan stemvorming en bevordering van de koorklank.  
de stemcoach wordt door het bestuur, in nauw overleg met de dirigent, op afroep 
ingehuurd. 

 

Artikel 07. Het huishoudelijk reglement 

1. Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen alleen worden 
genomen met unanimiteit van stemmen in een rechtsgeldig bijeen geroepen 
bestuursvergadering. 

2. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van het huishoudelijk reglement.  
3. De actuele versie van het huishoudelijk reglement zal te vinden zijn op de website 

www.projectkoororiolus.nl (ledenportaal). 

Dit huishoudelijk regelement is in werking getreden na goedkeuring binnen het  bestuur 
op 08 december 2016 (en gewijzigd op 28-02-2017 en 12-06-2018).        

http://www.projectkoororiolus.nl/

