
 

   
 

 
 

huishoudelijk reglement 
Mannenkoor DSM 

 

Art. 1.  Over het bestuur. 

a. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het 
dagelijks bestuur (DB) vormen. Voor zover het aantal bestuursleden dit toelaat is er een vice- 
voorzitter, een 2e secretaris, een 2e penningmeester en één of meer commissarissen. 

b. De voorzitter wordt als zodanig gekozen door de ledenvergadering en behoeft vóór zijn 
verkiezing geen lid te zijn van de vereniging. 
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice voorzitter 
gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij 
ontstentenis van de vice voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden 
waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. 
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden 
van het bestuur. 

c. De overige bestuursleden worden door de leden1 gekozen; hun functies worden onderling 
verdeeld. Aan de leden wordt zo spoedig mogelijk deze functieverdeling bekend gemaakt; dit 
geschiedt eveneens bij tussentijdse wijzigingen. 

d. De gekozenen treden om de drie jaar af. Dit geschiedt bij toerbeurt. Met ingang van dit  
huishoudelijk reglement is het rooster van aftreden als volgt: 
1. penningmeester en vice-voorzitter; 
2. secretaris en 2e penningmeester; 
3. Voorzitter en 2e secretaris. 
Dit rooster wordt zo nodig en waar wenselijk aangevuld met verdere functionarissen. 

e. De aftredenen zijn terstond herkiesbaar. 
f. De leden hebben het recht kandidaten te stellen, voor zowel het bestuur als het voorzitterschap. 

Zij moeten daartoe drie dagen vóór de verkiezingsvergadering de namen van de kandidaten 
schriftelijk opgeven aan het secretariaat ondertekend door tenminste 5 zingende leden, en 
vergezeld zijn van een bereidverklaring van de betrokkene(n), 

g. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien door 
het bijeenroepen van een ledenvergadering. Tot dan worden de betreffende bestuurszaken 
behartigd door de overige bestuursleden. 

h. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop diegene, in wiens 
tussentijdse vacature moest worden voorzien, zou moeten aftreden. 

Art. 2. Over de voorzitter. 

a. De voorzitter zorgt voor de belangen van de vereniging in het algemeen en doet verder alles, 
wat tot de taak van de voorzitter behoort. 

b. Hij leidt alle vergaderingen. 
c. Hij neemt alle maatregelen, die hij voor een ordelijk verloop van een vergadering nodig en 

wenselijk acht. 
d. Door de ondertekening van de voorzitter krijgen de besluiten van de bestuurs- en 

ledenvergaderingen rechtsgeldigheid. 
e. Hij houdt nauwlettend toezicht op de tenuitvoerlegging van alle besluiten. 
f. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de 2e voorzitter, zo 

die er is, en bij gebreke daarvan door het bestuurslid dat het oudste in lidmaatschapsjaren is. 

 

 
1  Als in de tekst gesproken wordt van leden dan worden hier mee bedoeld zingende en/of niet-

zingende leden. 



 

   
 

 
 

Art. 3. Over het secretariaat. 

De secretaris is belast met: 
a. De correspondentie en de administratie van de vereniging. 

Hij ondertekent namens het bestuur alle uitgaande stukken en is verplicht hiervan een afschrift 
te houden. 
Voor belangrijke stukken is medeondertekening door de voorzitter vereist. 
Hij houdt de ledenadministratie bij. 
Hij zorgt voor het oproepen van vergaderingen en andere activiteiten van de vereniging. 
Hij maakt de notulen van de vergadering. 
Hij maakt het jaarverslag. 
Hij is belast met het archief en doet verder alles, wat tot de taak van een secretaris behoort. 

b. Hij wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door de 2e secretaris, - zo die er is -, welke hem 
vervangt in geval van afwezigheid of ontstentenis. 

c. Wanneer de archiefverzorging dit vereist, kan hiervoor de hulp worden ingeroepen van een 
ander bestuurslid en/of een lid dat geen deel uitmaakt van het bestuur. 

Art. 4. Over het beheer van de gelden. 

a. De penningmeester moet een meerderjarig persoon zijn. 
Hij is belast met het gehele financiële beheer van de vereniging. 
Hij is aansprakelijk voor de onder zijn berusting zijnde verenigingsgelden en bezittingen.  
Hij zorgt voor een behoorlijke en regelmatige inning van de contributies, donaties en subsidies. 
Hij zorgt voor een deugdelijke belegging van de verenigingseigendommen. 
Hij boekt op duidelijke en overzichtelijke wijze alle inkomsten en uitgaven. 
Hij brengt op de jaarvergadering een beredenerend verslag uit over de financiële toestand van 
de vereniging en over de inkomsten en uitgaven in het afgelopen verenigingsjaar. 
Op de jaarvergadering dient hij een begroting in betreffende het nieuwe verenigingsjaar. 
Hij mag slechts betalingen doen binnen het kader van de goedgekeurde begroting en mag niet 
meer kasgeld onder zijn beheer hebben dan voor het doen van de gewone verenigingsuitgave 
noodzakelijk is. 
Hij is verplicht ten allen tijde inlichtingen omtrent de toestand van de kas en inzage van de 
boeken te geven, wanneer het bestuur zulks verlangt. 
Alle leden kunnen zaken opvragen.  

b. De penningmeester kan bijgestaan worden door de 2e penningmeester, zo die er is, die hem 
vervangt in geval van afwezigheid of ontstentenis. 

Art. 5. Over de bibliotheek. 

Een van de bestuursleden wordt belast met de zorg voor de partituren, muziekpartijen, muziekmappen 
en met al hetgeen tot de taak van een bibliothecaris behoort. 
Deze houdt nauwkeurig boek van de aan de vereniging in eigendom behorende muziek. 
Hij doet dit tevens van alle geleende en uitgeleende muziek. 
Hij zorgt voor het uitdelen, innemen en opbergen van de muziek, zowel bij repetities als bij 
uitvoeringen en wordt daarbij zonodig geassisteerd door andere leden. 
Zonder zijn toestemming is het niet geoorloofd muziekpartijen elders te gebruiken. 
De functie van bibliothecaris kan eventueel uitgeoefend worden door een lid, dat geen deel uitmaakt 
van het bestuur. 

Art. 6. Over het dagelijks bestuur (DB). 

Het DB vertegenwoordigt de vereniging en het bestuur in en buiten rechte en neemt in het belang van 
de vereniging beslissingen die geen uitstel gedogen en doet hiervan mededeling op de eerstvolgende 
bestuursvergadering. 
Het handelt verder die zaken af, welke werden opgedragen. 

 



 

   
 

 
 

 

Art. 7. Over de zingende leden. 

a. Hij ontvangt bij de officiële toelating: 
Een afschrift van de statuten en het huishoudelijk reglement der vereniging en, zo dit er is, een 
verenigingsinsigne. 

b. Hij is gehouden tot het stipt nakomen van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk 
reglement. 

c. Hij is verplicht, behoudens excusabele redenen, alle repetities, concerten, vergaderingen en 
andere officiële bijeenkomsten van de vereniging in zijn geheel bij te wonen. Hij is hierbij 
verplicht zich te houden aan de richtlijnen van het bestuur en dirigent. 

d. Hij is verplicht aan het bestuur mededeling te doen van die zaken, waarbij het belang van de 
vereniging gemoeid is. 

e. Hij betaalt een contributie waarvan de hoogte wordt vastgesteld op de jaarvergadering.  
In bijzondere gevallen kan door het bestuur kwijtschelding van achterstallige contributie, of 
gedeeltelijke, of algehele vrijstelling van contributiebetaling worden verleend. Omtrent dit besluit 
is aan het bestuur geheimhouding opgelegd. 

f. Hij is verplicht de hem ter bewaring of in bruikleen gegeven verenigingseigendommen met zorg 
te behandelen, en bij het niet nakomen hiervan de eventuele daaruit voortvloeiende schade te 
vergoeden.  

g. Een lid kan op voordracht van het bestuur, doch bij besluit van een ledenvergadering worden 
geroyeerd, indien hij niet ten genoegen van het bestuur of de dirigent zijn verplichtingen jegens 
de vereniging nakomt, of zich schuldig maakt aan een zodanig wangedrag, dat daardoor de 
naam en het aanzien van de vereniging worden geschaad.  
Het bestuur is gerechtigd in afwachting van een definitief besluit betreffende het royement het 
betreffende lid tijdelijk te schorsen. 

h. Ruim vóór zijn eerste uitvoering wordt het lid voorzien van een kostuum met toebehoren. 

Art. 7a. Over de niet-zingende leden. 

a. Hij ontvangt bij de officiële toelating: 
Een afschrift van de statuten en het huishoudelijk reglement der vereniging en, zo dit er is, een 
verenigingsinsigne. 

b. Hij is gehouden tot het stipt nakomen van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk 
reglement. 

c. Hij is verplicht aan het bestuur mededeling te doen van die zaken, waarbij het belang van de 
vereniging gemoeid is. 

d. Hij betaalt een contributie waarvan de hoogte wordt vastgesteld op de jaarvergadering. In 
bijzondere gevallen kan door het bestuur kwijtschelding van achterstallige contributie, of 
gedeeltelijke, of algehele vrijstelling van contributiebetaling worden verleend. Omtrent dit besluit 
is aan het bestuur geheimhouding opgelegd. 

e. Hij is verplicht de hem ter bewaring of in bruikleen gegeven verenigingseigendommen met zorg 
te behandelen, en bij het niet nakomen hiervan de eventuele daaruit voortvloeiende schade te 
vergoeden.  

f. Hij is gerechtigd de ledenvergaderingen, repetities, concerten en alle andere gebeurtenissen 
door de vereniging georganiseerd, bij te wonen.  

g. Een lid kan op voordracht van het bestuur, doch bij besluit van een ledenvergadering worden 
geroyeerd, indien hij niet ten genoegen van het bestuur zijn verplichtingen jegens de vereniging 
nakomt, of zich schuldig maakt aan een zodanig wangedrag, dat daardoor de naam en het 
aanzien van de vereniging worden geschaad. Het bestuur is gerechtigd in afwachting van een 
definitief besluit betreffende het royement het betreffende lid tijdelijk te schorsen. 

 



 

   
 

 
 

Art. 8. Over de dirigent. 

a. De dirigent leidt de repetities en de concerten. 
b. Hij bepaalt in overleg met de muziekcommissie welke werken in het repertoire zullen worden 

opgenomen. Het bestuur draagt wel de eindverantwoording. 
c. Hij stelt vast bij welke partijen de leden zullen worden ingedeeld en hoe hun opstelling is tijdens 

de concerten. 
d. Hij kan in overleg met het bestuur, iemand de medewerking aan een bepaald concert of een 

bepaald werk ontzeggen. 
e. Hij is in het algemeen belast met al hetgeen tot de taak van een dirigent behoort. 
f. Hij ontvangt een honorarium, dat wordt vastgesteld bij bestuursbesluit. 
g. Wanneer zulks noodzakelijk is kunnen er, na overleg tussen bestuur en dirigent extra repetities 

worden ingelast, waarvoor dan een extra honorarium kan worden verleend. 
h. De vakantie voor de dirigent wordt bepaald door het bestuur, ná overleg met de dirigent. 

Art. 9. Over de vergaderingen. 

a. De leden worden van de te houden vergaderingen vooraf in kennis gesteld. 
b. Voor de vergaderingen worden de leden tenminste 7 dagen tevoren schriftelijk opgeroepen. De 

oproepingen zijn vergezeld van een agenda van de betreffende vergadering. 
c. De belangrijkste vergadering voor de vereniging is de jaarvergadering. 

Tot de agenda van deze vergadering behoren: 
- De Notulen van de vorige vergadering. 
- Het schriftelijk verslag over het afgelopen verenigingsjaar door de secretaris. 
- Een schriftelijk verslag over de inkomsten en uitgaven in het afgelopen verenigingsjaar  door 

de penningmeester. 
- Een verslag van de kascontrolecommissie (zie artikel 11). 
- De verkiezing van bestuursleden. 
- Het bespreken van plannen voor het nieuwe verenigingsjaar. 
- Het vaststellen van de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. 
- Het benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie. 
- Overige stukken waar de leden volgens de statuten of huishoudelijk reglement een besluit 

over moeten nemen. 
d. Voorstellen voor de jaarvergadering kunnen door de leden bij het secretariaat worden ingediend 

tot uiterlijk 10 dagen vóór de te houden vergadering. 
e. Onderwerpen, die niet op de oproepingsbrieven werden vermeld behoeven niet te worden 

behandeld, tenzij tenminste 2/3 van het aantal aanwezige zingende leden daartegen geen 
bezwaar heeft. 

f. De leden zijn verplicht tijdens de vergaderingen het woord te vragen aan de voorzitter. Zij 
mogen niet langer tot de vergadering spreken, dan hun door de voorzitter wordt toegestaan. 

Art. 10. Over het stemmen. 

a. Alleen aanwezig zijnde leden hebben stemrecht. Elk lid brengt slechts één stem uit. 
b. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering anders beslist. 
c. Over zaken kan mondeling gestemd worden. 
d. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd. 
e. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de geldige stemmen, tenzij de 

statuten of het huishoudelijk reglement dit uitdrukkelijk anders bepalen. 
f. Bij staking van de stemmen over personen heeft een nieuwe stemming plaats; staken de 

stemmen daarna opnieuw, dan beslist het lot. 
g. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 



 

   
 

 
 

Art. 11. Over de kascontrolecommissie. 

a. Op de jaarvergadering wordt uit de zingende leden een kascontrolecommissie benoemd van 
tenminste twee personen om het beheer van de penningmeester over het nieuwe 
verenigingsjaar te controleren en daarover op de volgende jaarvergadering verslag uit te 
brengen. 

b. Niemand mag langer dan twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de 
kascontrolecommissie. 

c. De beide leden mogen noch tot elkander, noch tot de penningmeester of de 2e 
penningmeester, zo die er is, noch tot diegene die anderzijds de penningmeester bij diens 
ontstentenis vervangt, in verhouding staan van bloed- of aanverwantschap.. 

Art. 12. Wijzigingen. 

Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden met absolute meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 
Alle leden ontvangen zo spoedig mogelijk na zo’n besluit een duidelijk afschrift van de wijziging. 

Art. 13. Slotbepalingen. 

a. In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het 
bestuur. 

b. Dit reglement treedt onmiddellijk in werking ná vaststelling door de ledenvergadering.  
 
 
Alle vorige reglementen komen hiermede te vervallen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 4 mei 2022 
 


