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Huishoudelijk Reglement 

23 maart 2015 

 

Artikel 1 

De leden zijn verplicht de repetities geregeld bij te wonen. Als zij hiertoe om een gegronde 

reden niet in staat zijn, dienen zij zich tijdig af te melden bij de daarvoor aangewezen 

persoon. 

 

Artikel 2 

De leden zijn tijdens de repetities en uitvoeringen verplicht de aanwijzingen van de dirigent 

(of diens vervanger) en/of het bestuur op te volgen. 

 

Artikel 3 

Ieder lid gaat zorgvuldig om met het door de vereniging beschikbaar gestelde instrument. Als 

er sprake is van verwijtbare nalatigheid kan het lid voor opgetreden schade aansprakelijk 

worden gesteld. Verlies of beschadiging dient direct te worden gemeld bij de daarvoor 

aangewezen persoon. 

 

Artikel 4 

Als een lid stopt dienen binnen één maand alle eigendommen van de vereniging in goede 

staat bij het bestuur te zijn ingeleverd. Het kostuum dient chemisch te zijn gereinigd. 

 

Artikel 5 

Elk lid is verplicht om mee te werken aan acties (zoals b.v. inzameling oud ijzer en papier) 

ten bate van de vereniging. Waar dat kan stelt het bestuur hiervoor een rooster op. Bij 

verhindering zorgt het lid zelf voor vervanging. 

 

Artikel 6 

De taken van het bestuur worden in goed onderling overleg verdeeld tussen de 

bestuursleden. Daartoe behoren in ieder geval het bijhouden van de ledenadministratie, het 

archief, de financiële administratie, de registratie van de eigendommen en de verzekering 

hiervan en het muziekarchief. De secretaris zorgt voor het notuleren van de vergaderingen. 

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies, die in overleg met de leden 

worden ingesteld en bezet. In elke commissie is ten minste één bestuurslid 

vertegenwoordigd. 

 

Artikel 7 

Besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen 

staken volgt een herstemming. Als de stemmen opnieuw staken beslist de voorzitter. 

 

Artikel 8 

Bestuursleden zijn verplicht om geregeld de repetities bij te wonen en aanwezig te zijn bij 

uitvoeringen. 

 

Artikel 9 

Goederen die eigendom zijn van de vereniging mogen alleen worden uitgeleend met 

toestemming van of in opdracht van het bestuur. 

Een muziekinstrument dat eigendom is van de vereniging mag alleen worden gebruikt voor 

door het bestuur geoorloofde doeleinden.  
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Artikel 10 

Het bestuur is, in goed overleg met de dirigent, verantwoordelijk voor de aankoop van 

instrumenten. Het bestuur beoordeelt wanneer en door wie onderhoud en reparaties worden 

verricht. 

 

Artikel 11 

De jaarlijkse contributie is verschuldigd in de maand juni. Bij opzegging van het lidmaatschap 

gedurende het jaar blijft de contributie over het hele jaar verschuldigd. 

 

Artikel 12 

De dirigent wordt, in goed overleg met de leden, aangetrokken en benoemd door het 

bestuur. Hiervoor wordt een overeenkomst opgesteld. De dirigent beschikt over voldoende 

vaardigheden (scholing, persoonlijkheid e.d.) om de repetities en uitvoeringen te leiden en 

desgewenst de opleiding van de leerlingen (mede) te verzorgen. 

 

Artikel 13 

De dirigent leidt alle repetities en uitvoeringen. Hij bepaalt, in goed overleg met de hiervoor 

ingestelde muziekcommissie, de uit te voeren werken. Bij afwezigheid zorgt hij voor een 

geschikte vervanger. 

De opleiding van de leerlingen hoort in principe tot de verantwoordelijkheid van de dirigent. 

In overleg en met toestemming van het bestuur kan de opleiding worden ondergebracht bij 

een andere persoon of instelling. Deze moet bevoegd en in staat zin om deze opleiding 

succesvol op zich te nemen.  

 

Artikel 14 

Aan leden zal, desgewenst en in goed overleg, een serenade worden gebracht bij huwelijk 

en de viering van een 25, 40 of 50 jarig huwelijk. 

Bij overlijden wordt in overleg met de nabestaanden bekeken wat de rol van de vereniging 

zal c.q. kan zijn. Namens de vereniging wordt in ieder geval een overlijdensannonce 

geplaatst en gezorgd voor een bloemstuk.  

 

Artikel 15 

Bij het bereiken van een erkend jubileum wordt aan het lid een insigne uitgereikt. 

 

Artikel 16 

In alle gevallen waarin de statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het 

bestuur. 

 

Artikel 17 

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 23 maart 

2015. 

 

 

Namens muziekvereniging Moed en IJver, 

 

 

 

Rob Koster,     Monique Wijnhoven,  

voorzitter.     secretaris. 

 

 

 

 


