
                                                                                                             
  
Huishoudelijk Reglement van de Eindhovense Oratorium Vereniging 
 

De tussen haken geplaatste artikelnummers verwijzen naar aanverwante artikelen uit de statuten van de vereniging. 

 
  DOEL EN MIDDELEN 
Artikel 1 
Het in de statuten omschreven doel van de vereniging zal met name worden nagestreefd door het 
instuderen en uitvoeren van vocale werken, al of niet met instrumentale begeleiding en/of de 
medewerking van één of meer solisten. 
(art. 3) 

 
  LEDEN 
Artikel 2 
De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in dit reglement gesproken wordt over 'leden', 
worden gewone leden bedoelt, tenzij anders is aangegeven. 
(art. 5, 6) 
 
Artikel 3 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en die tevens 
met goed gevolg een stemtest hebben afgelegd, dit ter beoordeling van de dirigent. 

2. Aspirant-leden ouder dan vijfenvijftig jaar kunnen slechts lid worden als zij blijk geven van 
bovengemiddelde muzikale gaven, dit na onderzoek door de dirigent en ter beoordeling van het 
bestuur. 

(art. 5, 6) 

 
  ERELEDEN 
Artikel 4 

1. Ereleden hebben te allen tijde toegang tot de repetities van de vereniging. 
2. Ereleden hebben te allen tijde toegang tot de vergaderingen van de vereniging. Zij hebben echter 

als zodanig geen stemrecht. 
3. Ereleden hebben zonder betaling recht op twee toegangsbewijzen voor elk door de vereniging te 

geven concert. 
(art. 5, 6) 

 
  REPETITIES EN CONCERTEN 
Artikel 5 

1. Zoveel mogelijk wekelijks op een vaste avond vindt er een ledenbijeenkomst plaats. Tijdens deze 
ledenbijeenkomst wordt er een repetitie gehouden. De dag van de week waarop deze vaste 
avond valt wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.  

2. De leiding van en de verantwoordelijkheid voor deze bijeenkomsten berust bij de voorzitter of 
diens plaatsvervanger. 

(art. 3) 

 
Artikel 6 

1. De leiding van de repetities en concerten van de vereniging berust bij de dirigent of diens 
plaatsvervanger. 

2. Met de dirigent wordt een overeenkomst tot het verlenen van diensten afgesloten. 
(art. 11) 

 



  DEELNAME REPETITIES EN CONCERTEN 
Artikel 7 

1. Leden zijn verplicht aan de repetities en de concerten van de vereniging deel te nemen. 
2. Zij zijn gehouden van eventueel verzuim voor de aanvang van repetities en concerten mededeling 

te doen aan de tweede secretaris, of bij diens afwezigheid de derde of eerste secretaris. 
3. Als zonder voorafgaande mededeling meer dan drie keer wordt verzuimd, neemt de secretaris 

contact op met het lid en informeert naar de reden van verzuim. 
4. De leden tekenen bij deelname aan de repetities een presentielijst. 
5. De aanwezigheid van een lid op de repetities en de koordag wordt in de laatste zes weken 

voorafgaand aan een concert bijgehouden door de tweede secretaris. Indien het lid meerdere 
repetities niet heeft meegemaakt, wordt door de dirigent beoordeeld of deelname aan het concert 
verantwoord is. Dit geldt ook als een lid door omstandigheden niet in de gelegenheid is om de 
generale repetitie bij te wonen. 

6. Een in de aanloop naar het concert georganiseerde repetitiedag ("koordag") dient door alle leden 
bezocht te worden. Bij verzuim geldt dit als een verzuim binnen zes weken voor het concert. 

 
  KLEDINGVOORSCHRIFTEN CONCERTEN 
Artikel 8 

1. Tijdens de uitvoering van muzikale werken door de vereniging gelden de navolgende 
kledingvoorschriften: 	

a. De heren gaan gekleed in een zwart kostuum, een wit overhemd met zwarte vlinderdas, 
zwarte sokken en zwarte schoenen;	

b. De dames gaan gekleed in een zwarte enkellange jurk of combinatie van een zwarte 
enkellange rok of geklede zwarte lange broek met een ander zwart kledingstuk waarbij de 
schouders en armen zijn bedekt, zwarte panty’s en zwarte schoenen. Bijouterieën zijn 
toegestaan, mits niet te zeer in het oog springend, dit ter beoordeling van het bestuur.  

2. Bij speciale gelegenheden kunnen door het bestuur afwijkende kledingvoorschriften worden 
voorgeschreven. 

 
  MUZIEKPARTIJEN 
Artikel 9 

1. Leden schaffen in beginsel zelf de muziekpartijen aan. Er is echter de mogelijkheid om van de 
vereniging een muziekpartij in bruikleen te ontvangen. Het bestuur kan vaststellen dat er voor het 
in bruikleen ontvangen van een muziekpartij, borg moet worden betaald. De hoogte van de borg 
wordt bepaald door het bestuur. 

2. Leden die van de vereniging muziekpartijen in bruikleen ontvangen, zijn bij niet teruglevering of 
beschadiging van het boekwerk een schadevergoeding aan de vereniging verschuldigd. De 
hoogte van de schadevergoeding wordt vastgesteld door het bestuur. Schadevergoeding is 
mogelijk bovenop het inhouden van een eventueel betaalde borg. 

3. Indien noodzakelijk is het bestuur bevoegd de leden een bijdrage in de kosten van in bruikleen 
uitgegeven muziekpartijen in rekening te brengen. 

 
  



  STEMTEST 
Artikel 10 

1. Eenmaal in de drie jaar worden de vocale kwaliteiten van een lid getest, zoals op "glissando", 
"souplesse", "messa di voce", "klinker egalisatie", "melodie" en "ritme". Deze onderdelen  worden, 
indien gewenst, bijgesteld aan de hand van de actuele testmodellen van onder andere Stichting 
Unisono. 

2. Bij onvoldoende presteren door een lid draagt de vereniging zorg voor gerichte scholing. De 
kosten van deze scholing worden in principe door het lid betaald. 

3. Bij onvoldoende presteren volgt één jaar na de test waarbij onvoldoende werd gepresteerd, een 
hertest. Indien bij die test geen wezenlijke verbetering wordt geconstateerd met betrekking tot de 
vocale kwaliteiten van het lid, kan het bestuur besluiten tot het stellen van een termijn waarbinnen 
alsnog gerichte scholing dient te worden gevolgd, of kan het bestuur besluiten tot opzegging van 
het lidmaatschap. 

4. Door de vereniging wordt een overzicht bijgehouden van de testresultaten. 
 
  CONTRIBUTIE 
Artikel 11 

1. Leden zijn gehouden hun contributie bij vooruitbetaling te voldoen. 
2. Door de algemene ledenvergadering wordt op de jaarvergadering de hoogte van de contributie 

bepaald. Wijzigingen gaan in met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar, tenzij door de 
algemene ledenvergadering anders is bepaald. 

(art. 6, 7) 

 
Artikel 12 

1. Als een lid door onvoorziene omstandigheden langer dan drie maanden niet in staat is de 
repetities bij te wonen, kan het lid het bestuur verzoeken tot tijdelijke stopzetting van de betaling 
van contributie gedurende de resterende duur van de afwezigheid en een eventuele restitutie van 
de contributie tot aan de derde maand na aanvang van de afwezigheid, zonder beëindiging van 
het lidmaatschap van de vereniging. Na één jaar eindigt echter het lidmaatschap, tenzij het 
bestuur anders beslist. 

2. Als een lid in een moeilijke financiële situatie verkeert, kan het bestuur de contributie voor het 
betreffende lid verlagen. Aan deze reductie kan door het bestuur een termijn verbonden worden. 
Het bestuur is echter te allen tijde gerechtigd de verleende reductie in te trekken. 

(art. 6, 7) 

 
  BESTUUR 
Artikel 13 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, met tenminste de functies van voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 

2. De (eerste) penningmeester is tevens plaatsvervangend voorzitter. 
3. De voorzitter leidt alle vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging. 
4. De eerste secretaris is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het secretariaat van de 

vereniging. 
5. De eerste penningmeester is verantwoordelijk voor een goed beheer van de kas en de 

kasbescheiden van de vereniging. 
6. Taken kunnen binnen het bestuur aan andere bestuursleden worden gedelegeerd. 
7. Het bestuur houdt een taakomschrijving bij van alle taken die tot de normale werkzaamheden van 

ieder bestuurslid horen. 
8. Het bestuur kan leden benoemen die speciale taken uitvoeren naast het bestuur. Zij rapporteren 

aan het bestuur. 
(art. 9) 

 
  



  PENNINGMEESTER 
Artikel 14 

1. De penningmeester(s) heeft/hebben de bevoegdheid tot het zelfstandig doen van uitgaven en het 
verstrekken van betaalopdrachten, voor zover deze betrekking hebben op de vereniging. 

2. Uitgaven mogen alleen worden gedaan en betaalopdrachten mogen alleen worden verstrekt, op 
basis van originele nota’s en declaraties. 

3. Uitgaven die het vermogen van de vereniging te boven gaan, kunnen niet worden gedaan zonder 
machtiging daartoe van de algemene ledenvergadering. 

4. Beleggen van vermogen van de vereniging is niet toegestaan. 
(art. 9) 

 
  AFTREDEN BESTUURSLEDEN 
Artikel 15 

1. Bestuursleden vervullen hun functie voor een termijn van drie verenigingsjaren en zijn terstond 
voor één termijn herkiesbaar. 

2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, met inachtneming van het volgende: a. de 
voorzitter, de eerste secretaris en de eerste penningmeester mogen niet gelijktijdig aftreden;  b. 
de eerste secretaris mag niet gelijktijdig met de tweede secretaris aftreden; c. de eerste 
penningmeester mag niet gelijktijdig met de tweede penningmeester aftreden. 

3. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid wordt zo spoedig mogelijk in de opengevallen plaats 
voorzien, waarbij het nieuw benoemde bestuurslid de periode vervult die door het afgetreden 
bestuurslid nog niet was voltooid. 

4. Als een bestuurslid aftredend is, draagt het bestuur tenminste één lid van de vereniging voor als 
kandidaat voor de opvolging van het aftredende bestuurslid. Deze voordracht wordt in de 
uitnodiging voor de algemene ledenvergadering aan de leden bekend gemaakt. 

5. Naast de voordracht vanuit het bestuur, kunnen andere leden zich uiterlijk twee dagen voor de 
algemene ledenvergadering kandidaat stellen voor de vrijkomende bestuursfuncties. Deze 
kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden aan de eerste secretaris, onder vermelding van 
de vrijkomende bestuursfunctie(s) waarvoor men zich kandidaat wil stellen. 

(art. 9) 

 
  OVERDRACHT BESTUURSTAKEN 
Artikel 16 

1. Ieder bestuurslid is bij aftreden verantwoordelijk voor een goede overdracht van taken en 
verantwoordelijkheden aan zijn/haar opvolger. 

2. Als het bestuur problemen voorziet bij de in het eerste lid genoemde taakoverdracht achteraf, kan 
zij voorafgaand aan het aftreden van het bestuurslid de algemene ledenvergadering verzoeken 
een kandidaat-bestuurslid aan te wijzen, opdat de taakoverdracht voorafgaand aan het aftreden 
van het bestuurslid kan plaatsvinden. De keuze voor een kandidaat-bestuurslid, laat de 
bepalingen uit artikel 15 en de statuten onverlet. 

(art. 9) 

 
  ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 17 

1. Het bestuur roept tenminste éénmaal per verenigingsjaar een algemene ledenvergadering bijeen. 
Hiervan wordt de jaarvergadering gehouden voor 1 juli van elk verenigingsjaar. 

2. De leden ontvangen uiterlijk tien dagen voor de datum waarop de algemene ledenvergadering 
wordt gehouden van het bestuur een persoonlijke schriftelijke uitnodiging voor die vergadering en 
tevens de agenda met de te behandelen onderwerpen. 

3. De leden tekenen bij deelname aan de algemene ledenvergadering een presentielijst. 
(art. 13 - 16) 

 
  



  KASCONTROLECOMMISSIE 
Artikel 18 

1. De vereniging heeft een kascontrolecommissie, welke tot taak heeft het onderzoeken van de 
jaarlijkse rekening en verantwoording van het bestuur. De commissie brengt over dat onderzoek 
verslag uit aan de algemene ledenvergadering. 

2. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, welke door de algemene ledenvergadering 
worden gekozen voor een termijn van twee jaar. 

3. De algemene ledenvergadering benoemt op de jaarvergadering tevens een reserve commissielid. 
4. De leden van de commissie treden om beurten af. Beide commissieleden kunnen niet tegelijkertijd 

aftreden. 
(art. 13) 
 
  DONATEURS 
Artikel 19 

1. Een donateur die de vereniging (financieel) ondersteunt, ontvangt daarvoor een bericht over de 
concerten en/of een of meerdere vrijkaarten voor concerten. 

2. Jaarlijks per 1 januari stelt het bestuur de ondergrenzen van categorieën donateursbijdragen vast, 
uitgedrukt in de waarde van de ondersteuning in euro's per jaar. Tevens stelt het bestuur daarbij 
vast of, welke en hoeveel vrijkaarten in iedere categorie aan de donateurs worden verstrekt. 

3. Donateurs uit de categorie “middel” ontvangen van de vereniging bericht over de concerten en 
hebben recht op twee vrijkaarten eerste rang voor één concert per jaar. In het geval dat er in een 
jaar twee verschillende concerten worden gegeven, wordt aan de donateurs voor het tweede 
concert de gelegenheid geboden om tegen gereduceerd tarief toegangsbewijzen te bestellen. 

4. Donateurs uit de categorie “hoog” ontvangen van de vereniging bericht over de concerten en 
hebben recht op twee vrijkaarten sterrang voor één concert per jaar. In het geval dat er in een jaar 
twee verschillende concerten worden gegeven, wordt aan de donateurs voor het tweede concert 
de gelegenheid geboden om tegen gereduceerd tarief toegangsbewijzen te bestellen. 

 (art. 7) 

 
  SLOTBEPALINGEN 
Artikel 20 
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement, de statuten, andere reglementen of de wet niet 
voorzien, beslist het bestuur, met dien verstande, dat beroep openstaat bij de algemene 
ledenvergadering. 
(art. 20) 

 
Artikel 21 
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering bij besluit van 19 april 
2016. 
(art. 19) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
	


