
Huishoudelijk reglement 
 

Zanggroep Enjoy 
 
Artikel 1 
 
De vereniging draagt de naam: Zanggroep Enjoy. De naam kan in het gebruik worden afgekort 
tot "Enjoy". 
 
Leden 
 
Artikel 2 
 
Nieuwe leden hebben de status van aspirant lid totdat een stemproef met goed gevolg  is 
afgelegd en het inschrijfformulier om lid te worden in bezit is van de secretaris of diens 
vervanger. De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk 
reglement, alsmede aan alle andere door de algemene ledenvergadering of het bestuur vast te 
stellen regelingen en/of te nemen besluiten. 
 
Ledenregister 
 
Artikel 3 
 

1. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin per lid worden vermeld de persoons en 
adresgegevens en datum van toelating/uitschrijving als lid tot de vereniging. Daarnaast 
wordt nog de stemcategorie vermeld. Tevens worden de oud leden en hun persoons-
en adresgegevens vermeld. 

2. Het bestuur houdt, wanneer van toepassing, een ere-ledenregister bij, waarin worden 
ingeschreven de ereleden, de ere-voorzitter en de ere-dirigent, een en ander voor 
zover benoeming is geschied overeenkomstig artikel 6 van de statuten. 

3. Van de in het tweede lid van dit artikel genoemde personen worden vermeld de  
persoons en adresgegevens alsmede de datum van benoeming en de datum 
waarop bet erelidmaatschap , ere-voorzitterschap of ere-dirigentschap is geëindigd 
door overlijden of bedanken door betrokkene dan wel opzegging door de vereniging. 

4. De leden zijn verplicht wijzigingen in de ingeschreven gegevens direct door te geven 
aan de secretaris of dit zelf te wijzigen op de website van Enjoy. 

 
Bestuur 
 
De voorzitter 
 
Artikel 4 
 

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en van de algemene 
ledenvergadering. 

2. De voorzitter is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het bestuur 
en van de algemene ledenvergadering. 

3. De voorzitter is de eerst aangewezene om zich, in voorkomende gevallen, als 
woordvoerder van de vereniging te presenteren. 



  
De secretaris 
 
Artikel 5 
 

1. De secretaris draagt zorg voor de te voeren correspondentie, het opmaken van de 
notulen, het bijhouden van de registers, zoals bedoeld in artikel 3 van dit reglement, en 
het opmaken van het jaarverslag. De secretaris houdt verder een 
aanwezigheidsregistratie bij met betrekking tot repetitiebezoek 

2. De secretaris tekent alle correspondentie , die van de vereniging uitgaat, tenzij in een 
bestuursvergadering anders wordt besloten en behoudens de correspondentie, die de 
overige bestuurs1eden uit hoofde van hun functie in het bestuur voeren. 

3. Met toestemming van het bestuur kunnen een of meer van de taken vermeld in lid 1 
aan een ander (bestuurs)lid worden opgedragen. 

 
De penningmeester 
 
Artikel 6 
 

1. De penningmeester draagt zorg voor het innen en betalen  van gelden, het beheer van 
de geldmiddelen en de waarden  van de vereniging en de boekhouding van alle 
inkomsten en uitgaven. Met toestemming van het bestuur kan het bijhouden van de 
boekhouding aan een daartoe deskundig natuurlijk  persoon of instelling worden  
opgedragen. 

2. Uitgaven, die een bedrag van 100 euro te boven gaan, mogen uitsluitend geschieden 
na goedkeuring door het gehele bestuur. Uitgaven onder de 100 euro mogen alleen 
geschieden als deze passen bij de algemene begroting. 

3. De penningmeester dient elk jaar, binnen drie maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, de rekening en verantwoording in over het afgelopen verenigingsjaar, 
een verslag over de toestand van de financiën en een staat van bezittingen en schulden 
van de vereniging aan het eind van het verenigingsjaar op te stellen. 

4. Indiening geschiedt bij het bestuur, zij zullen het verslag ter vaststelling aanbieden in 
de algemene ledenvergadering. De penningmeester draagt er zorg voor, dat de 
kascontrolecommissie,  tijdig haar taken kan verrichten. Het verslag van de commissie 
wordt uitgebracht tijdens de algemene ledenvergadering. De commissie kan 
desgewenst haar verslag mondeling ter vergadering toelichten. 

Indien de vereniging van een rekening bij een bank, hetzij een bankrekening, hetzij een 
girorekening, gebruik maakt, staat de rekening ten name van de vereniging. 
  



Archief/bibliotheek 
 
Artikel 7 
 

1. Ieder lid van Enjoy is verantwoordelijk voor het individuele beheer van zijn/haar 
muziekmap. Dit houdt ook in dat ieder lid zelf muziekpartijen uitprint en meeneemt 
naar repetities of digitaal beheert. 

2. De bibliothecaris is verantwoordelijk voor het algemene beheer, en uitbreiding van de 
(muziek)bibliotheek hetgeen concreet inhoudt: 
a. Bijhouden van de repertoirelijst 
b. Registratie van uitgevoerde werken tijdens optredens 
c. Bijhouden van het digitale muziekarchief op de website van Enjoy 
d. Bijhouden van muziekmappen van aspirant-leden 

3. De taken van bibliothecaris zoals vermeld in lid 2 zijn onderdeel van de functie van 
secretaris. Het bestuur kan echter besluiten de taken van archivaris/bibliothecaris over 
te dragen aan enig ander lid van de vereniging. 

 
Commissies 
 
Artikel 8 
 

1. lndien het bestuur overeenkomstig artikel 28, vierde lid: van de statuten overgaat tot 
het instellen van een commissie, is deze commissie in functie vanaf het moment dat de 
opdracht en de commissieleden aan de vereniging zijn bekend gemaakt. 

2. De commissie rapporteert aan het bestuur en is jegens dit bestuur verantwoording 
schuldig. 

3. De commissie brengt na vervulling van haar opdracht een (financieel) eind rapport uit. 
Het bestuur is gehouden binnen drie maanden na ontvangst mee te delen of het 
rapport aanvaard wordt, dan wel een aanvullend rapport nodig acht. De decharge 
wordt de leden van de commissie en de )eden van de vereniging binnen vier weken na 
de datum van aanvaarding van het (aanvullende) rapport meegedeeld. Aanvaarding 
van het (aanvullende) rapport leidt tot decharge van de commissie. 

4. Aan de diverse commissies kan door het bestuur een budget worden toegekend voor 
activiteiten. Voor de besteding van dit budget dient door betreffende commissie altijd 
schriftelijk verantwoording te worden afgelegd. 

 
Contributie/vergoedingen/declaraties 
 
Artikel 9 
 

1. De leden zijn gehouden een door de algemene ledenvergadering jaarlijks vast te stellen 
contributie, vooraf per jaar of in 2 delen te voldoen. 

2. De vastgestelde contributie dient, bij voorkeur, d.m.v. automatische betaling voldaan 
te worden. 

3. Voor alle leden geldt de volledige contributie, voor uitzondering zie lid 8 van dit artikel. 
4. Het bestuur kan ertoe besluiten de dirigent financieel te vergoeden. 
5. Voor alle verwachte uitgaven door commissies en overige uitgaven die direct in 

opdracht van het bestuur worden gedaan, dient vooraf een begroting bij de 
penningmeester te worden ingediend. 

6. Op basis van de ingediende begroting kan een voorschot worden verstrekt voor 
bedragen boven een jaarlijks door het bestuur vast te stellen bedrag. 

7. Vergoeding van gemaakte kosten geschiedt slechts na overlegging van 
betalingsbewijzen. 

8. Bij afwezigheid van meer dan 3 maanden door zwaarwegende redenen (b.v. ziekte, 
verblijf in het buitenland) kan het bestuur op verzoek besluiten tot een korting op de 
contributie gedurende de tijd van afwezigheid.  



Publicaties 
 
Artikel 10 
 

1. Alle (digitale) publicaties die namens Enjoy verschijnen dienen in de vastgestelde 
huisstijl te verschijnen. 

2. Alle publicaties die namens Enjoy verschijnen, met een ander doel dan uitsluitend voor 
intern gebruik, dienen ter beoordeling en goedkeuring aan het bestuur overlegd te 
worden. 

3. Mediacontacten vinden uitsluitend plaats door het bestuur of een door het bestuur 
aangewezen personen 

 
Repetities 
 
Artikel 11 
 

1. De leden dienen de wekelijkse repetities bij te wonen. Indien zij verhinderd zijn een 
repetitie bij te wonen , dienen zij zich uiterlijk 19.00 uur onder opgaaf van redenen af 
te melden op de website bij het bestuur. 

2.  Iedere repetitie wordt door een daartoe door bet bestuur aangewezen lid de 
presentielijst ingevuld. 

3. Het is niet toegestaan na de pauze weg te gaan zonder zich te hebben afgemeld bij het 
bestuur. 

4. De wekelijkse repetitie heeft plaats op de maandagavond 19.45 uur tot 21.45 uur met 
een pauze van ca. 15 minuten . 

5. De leden worden geacht de aanwijzingen van de dirigent betreffende het goede 
verloop van de repetitie (tijdstip aanvang, opstelling, stilte en aandacht) op te volgen. 

 
Concerten 
 
Artikel 12 
 
Voor concerten geldt een dresscode. De leden dien zich daaraan te houden. 
 
Artikel 13 
 

1. Indien naar het oordeel van het bestuur, de dirigent gehoord, een lid een te groot 
aantal repetities niet heeft bijgewoond, wordt het desbetreffende lid van deelname 
aan het concert uitgesloten. 

2. Niet deelnemen aan de generale repetitie leidt in principe tot niet deelnemen aan het 
concert. 

3. Indien het artistiek gezien noodzakelijk en verantwoord is, kan van het in het vorige lid 
gestelde worden afgeweken; dit uitsluitend ter beoordeling en op verzoek/uitnodiging 
van dirigent en bestuur. 

4. Over een genomen besluit aangaande het gestelde in het vorige lid zal geen discussie 
mogelijk zijn met dirigent en/of bestuur. 

5. Leden, die een (de) concert(en) niet kunnen bijwonen, dienen op alle repetities met 
uitzondering van de generale repetitie aanwezig te zijn. Afmelden voor een (de) 
concert(en) dient tijdig te geschieden. 

 
Artikel 14 
 
De dirigent bepaalt de concertopstelling. 
  



 
Artikel 15 
 

1. Indien vanwege de vereniging voor vervoer wordt gezorgd, kunnen leden, die daarvan 
geen gebruik willen maken, geen aanspraak op een vervoersvergoeding maken voor 
door hen gemaakte vervoerskosten. 

2. Bij niet gebruik maken van geboden  vervoersmogelijkheden  voor  heen-  en/of 
terugreis dient het  lid hiervan de bestuursleden  in kennis te stellen. 

 
Materiaal 
 
Artikel 16 
 

1. Leden dienen zorg te dragen dat zij bij iedere repetitie en concert de correcte 
muziekpartituren ter beschikking hebben. 

2. Het is de leden niet toegestaan de ter beschikking gestelde muziekpartituren digitaal of 
hard copy verder te verspreiden buiten de vereniging, zonder toestemming van het 
bestuur.  

 
Wijziging van het huishoudelijk reglement 
 
Artikel 17 
 

1. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd overeenkomstig artikel 39 
van de statuten. 

2. Voorstellen tot wijziging bevatten zowel de oude als de nieuwe tekst, alsmede een 
toelichting daarop. 

3. Het vastgestelde c.q. gewijzigde huishoudelijk reglement is van kracht vanaf de dag, 
volgende op de dag, waarop de algemene ledenvergadering het heeft vastgesteld c.q. 
gewijzigd. 

4. Het bestuur is gehouden de tekst van het vastgestelde c.q. gewijzigde huishoudelijk 
reglement binnen vier weken ter kennis van de leden te brengen. 

 
 
Overige bepalingen 
 
Artikel 18 
 

1. Bij verschil van mening over de uitleg van een of meer artikelen van het huishoudelijk 
reglement dan wel over zaken waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet en die 
ook niet geregeld zijn in de statuten , beslist het bestuur. De beslissing van het bestuur 
wordt aan de leden schriftelijk meegedeeld . 

2. Het bepaalde in artikel 43, tweede lid, van de statuten is van overeenkomstige 
toepassing op de bestuursbeslissing ingevolge het eerste lid van dit artikel. 

 
 
 
 


