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Huishoudelijk reglement VELSER OPERAGEZELSCHAP BEL CANTO 
 

 
 

 
1. Lidmaatschap. 
 

1. 1. De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk door middel 
van het aanmeldingsformulier bij het secretariaat. Binnen 4 weken na 

aanmelding en bekendmaking aan de leden door het bestuur, kunnen 
bezwaren tegen de toelating als lid worden gemaakt. 

 

1.2. Zij die zich als lid hebben aangemeld en zijn aangenomen, betalen eerst 
contributie over de maand volgend op de maand van aanmelding. 

 
 
2. Jaarvergadering. 

 
2.1. De leden van de financiële commissie worden voor twee jaar gekozen. 

Zijnde twee leden en een reserve. Een lid van de commissie treedt af, 
tweede lid blijft in functie en de reserve treedt toe tot de commissie. 
Aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 

 
2.2. Over zaken wordt mondeling gestemd. Over personen uitsluitend 

schriftelijk met ondertekende briefjes. Bij staking van stemmen over 
zaken, blijft het punt op de agenda voor de volgende vergadering. 

 

2.3. Voor verkiezing voor een bestuursfunctie kunnen door het bestuur en/of 
door ten minste 5 leden kandidaten worden gesteld, mits vergezeld van 

een bereidverklaring van de kandidaat. 
 

2.4. Op de jaarvergadering worden in elk geval de volgende punten behandeld: 
 a. jaarverslag van de secretaris 
 b. jaarverslag van de penningmeester en begroting voor het komende jaar 

 c. verslag van de financiële commissie 
 d. goedkeuring der jaarstukken 

 e. verkiezing van nieuwe  en/of  aftredende bestuursleden 
 f. vaststelling van de contributie en donatie voor het komende jaar 
 g. bestuursbeleid afgelopen jaar 

 h. bestuursbeleid komend jaar en komende jaren  
 

 
3. Kleding. 

 

3.1. De koorleden verplichten zich om tijdens uitvoeringen en concerten door 
het bestuur voorgeschreven kleding te dragen. 
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4. Dirigent. 

 
4.1. De zangrepetities, concerten en uitvoeringen worden geleid door de 

dirigent. Hij beslist over de stemverdeling en de plaatsing der leden 

daarbij. 
 

4.2.  De dirigent heeft de bevoegdheid om van de leden stiptheid te eisen op elk 
gebied, dat de geoefendheid der leden ten goede komt. 

 

4.3.  Het is de dirigent toegestaan de jaarvergadering bij te wonen, hij heeft 
geen stemrecht. 

 
5. Slotbepaling. 

 

5.1.  De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, 
geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook 

aan leden of  bestuursleden overkomen of voor schade aan eigendommen 
van leden of bestuursleden door diefstal, verlies of beschadiging. 

 


