
Artikel 1. Doel en middelen. 

Smartlappenkoor “Lingewaard” tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te 

bereiken door: 

a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. 

b. Het bevorderen van de deelname aan optredens en uitvoeringen. 

c. Alle andere ten dienste staande middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Artikel 2. Leden. 

1. De vereniging kent de volgende categorieën: 
a. leden; 
b. leden vrijgesteld van contributie; 
c. daarnaast kunnen er indien naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, nader te 

benoemen categorieën voorkomen; 
d. het bestuur kan, zo nodig, een ledenstop instellen. 

 

Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap. 

1. De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling en ondertekening van een 

daartoe door het bestuur vastgesteld formulier, het inschrijfformulier. 

2. Op het inschrijfformulier dienen de volgende gegevens door het kandidaat-lid te 

worden verstrekt en door ondertekening te worden bekrachtigd: 

a. de door de vereniging verlangde personalia, nodig voor de verenigingsregistratie; 

b. betalingsmethode en –periode; 

c. dat het lid in overeenstemming met statuten en huishoudelijk reglement zal handelen 

en zich daaraan zal onderwerpen. 
3. Het inschrijfformulier dient te worden ingeleverd bij de secretaris. 
4. Bij toelating als lid ontvangt het lid een tekstboek waarvoor een borg verschuldigd is. 

De hoogte hiervan wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Bij beëindiging van het 

lidmaatschap dient het tekstboek te worden ingeleverd bij de secretaris en kan de borg 

teruggestort worden. 

5. Bij niet-toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het kandidaat-lid 

onder opgave van redenen. 

 

Artikel 4. Rechten van de leden. 

Elk lid heeft op basis van zijn geaccepteerde opgave en indeling en met inachtneming 

van de regels zoals gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, de 

besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur van de vereniging, de 

volgende rechten: 

a. het recht om deel te nemen aan repetities, optredens en overige activiteiten van de 

vereniging; 

b. het recht om deel te nemen aan de beraadslagingen en besluitvorming van de 

vereniging; 
c. het recht voorstellen te doen voor, respectievelijk op de algemene vergadering; 
d. her recht zich aan te melden respectievelijk verkiesbaar te stellen voor een functie in 

het bestuur of commissies van de vereniging. 

 

Artikel 5. Contributies. 

1. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributies vast voor de leden, als 

vastgesteld in artikel 3 van dit reglement. 

Het bestuur stelt de wijze van inning van de contributie vast. 

 

Artikel 6. Kleding. 

Het bestuur kan voorstellen doen aangaande de te dragen kleding en/of accessoires bij 

optredens. Alle accessoires worden in bruikleen aan de leden van het koor verstrekt en 

blijven eigendom van de vereniging. Na gebruik worden deze zaken weer ingeleverd. 

 

Artikel 7. Bestuur. 

Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf 



leden, te weten: 

a. een voorzitter; 

b. een secretaris; 

c. een penningmeester; 
d. twee algemene leden. 
  
Artikel 8. Benoeming en benoembaarheid. 

1. Het bestuur kan voor elk te benoemen bestuurslid een kandidaat stellen. 

Voorts heeft elke stemgerechtigde in de algemene vergadering het recht kandidaten te 

stellen. Deze kandidaatstelling dient met inachtneming van een termijn van tenminste 

tien dagen schriftelijk aan het bestuur te geschieden. De kandidaatstelling dient 

vergezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele 

benoeming zal aanvaarden. 

Het bestuur kan besluiten een kandidaatstelling te aanvaarden waarbij de termijn van 

tenminste tien dagen niet is aangehouden indien: 

a. een kandidaat zich binnen deze periode terugtrekt; 

b. er binnen de gestelde termijn nog geen kandidaat is aangemeld. 

2. Gekozen bestuursleden treden in functie op de dag volgend op die waarop de 

algemene vergadering is gehouden. Bij een tussentijdse benoeming treedt de benoemde 

in functie op de dag, volgend op die van zijn benoeming. 

3. Afgetreden bestuursleden worden geacht te zijn afgetreden aan het einde van de dag 

waarop de algemene vergadering is gehouden. 

 

Artikel 9. Bestuursvergaderingen. 

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit 

nodig achten. 

2. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als tenminste de helft van de 

bestuursleden op de vergadering aanwezig is. 

3. Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige 

stemmen. Blanco stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Indien de stemmen staken is 

de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

4. Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij één der 

bestuursleden schriftelijke stemming wenst. 

5. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. 

Dit geldt eveneens voor de inhoud van het besluit voorzover werd gestemd over een niet 

schriftelijk vastgelegd voorstel. 

Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, 

wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming 

plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

 

Artikel 10. Dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

 

Artikel 11. Voorzitter. 

De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging. 

Hij leidt, voorzover aanwezig, de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij 

vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. Hij beslist in 

bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen. 

 

Artikel 12. Secretaris. 

De secretaris is verantwoordelijk voor: 

a. het opmaken van de besluitenlijst van de vergaderingen; 

b. het voeren van de algemene correspondentie; 

c. het in goede staat houden van het archief; 

d. het jaarlijks op de algemene vergadering secretarieel verslag uitbrengen van het 

afgelopen jaar; 



e. het opstellen van de agenda inclusief een lijst van ingekomen stukken voor de 

algemene ledenvergaderingen; 

f. het oproepen van de leden voor de algemene ledenvergaderingen; 
g. de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris, aan hem op te dragen 

werkzaamheden; 
h. het in laatste kwartaal van ieder jaar opmaken van een planning voor het volgende 

jaar. 

 

Artikel 13. Penningmeester. 

De penningmeester beheert de gelden en bezittingen der vereniging. 

Hij is verantwoordelijk voor: 

a. en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de 

aan hem afgedragen en/of toevertrouwde gelden der vereniging; 

b. het innen en administreren van de contributies en donatiegelden; 
c. de verzorging van het algemene ledenregister; 

d. de controle van deze inkomsten aan de hand van de uit de ledenregisters af te leiden 

verplichtingen aan de leden; 

e. het innen en administreren van de overige inkomsten; 

f. het beheer van de kas waarbij de hoeveelheid contanten, behoudens goedkeuring per 

geval van het bestuur een bedrag van 250 Euro niet te boven mag gaan; 

g. het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren 

daarvan; 

h. het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen der vereniging; 

i. het beheer en de administratie van de door de vereniging ingestelde reserve- of andere 

fondsen; 

j. het jaarlijks op de algemene vergadering verslag uitbrengen van over de financiële 

positie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar; 

k. het opstellen van een begroting voor het komende jaar welke, na goedkeuring door 

het bestuur, wordt voorgelegd aan de algemene vergadering; 

l. indien gewenst kan hij professionele hulp van derden vragen. 

De penningmeester behoeft machtiging van het (dagelijks) bestuur om grotere bedragen 

dan 250 Euro van de belegde gelden op te nemen of daarvan rechtstreeks betalingen te 

doen. 

 

Artikel 14. Overige commissies. 

1. De algemene vergadering kan op voordracht van het bestuur besluiten tot het instellen 

van een of meerdere commissies, waarbij voor andere dan in navolgende artikelen 

genoemde, commissies in een bij de instelling vast te stellen reglement vastgelegd dient 

te worden, wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. 

2. De werkzaamheden van een door de algemene vergadering ingestelde commissie 

worden gedaan onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. 

3. De commissie draagt zelf zorg voor de taakverdeling binnen de commissie. 

4. De benoeming van de leden van een commissie vindt jaarlijks plaats door de 

algemene vergadering. 

5. Tot leden van een commissie kunnen benoemd worden: 

a. leden als bedoeld in artikel 4 van de statuten; 

b. overige personen. 

6. De benoeming van leden ter opvulling van tussentijds ontstane vacatures geschiedt 

door de commissie. 

 

Artikel 15. Internetbeheerder 

De internetbeheerder beheert de verenigings-website en de daaraan gerelateerde zaken 

en houdt deze up-to-date. 
Hij wordt geacht regelmatig contact te onderhouden met het dagelijks bestuur. 
 

Artikel 16. Algemene vergadering. 

1. Leden en ereleden hebben op de algemene vergadering het recht het woord te voeren. 



Daarnaast kan de voorzitter het woord geven aan derden. 

2. De voorzitter kan, ter wille van de goede vergaderorde, de volgende maatregelen 

treffen: 

a. een maximum aantal spreekronden per onderwerp bepalen; 

b. de maximum spreektijd per spreker beperken; 

c. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking 

staande onderwerp of zich niet aan de ingestelde spreektijd houdt; 

d. besluiten een ter vergadering ingediend voorstel te behandelen of aan te houden. De 

vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het voorstel 

betrekking heeft op in behandeling zijnde agendapunten, alsnog tot behandeling 

besluiten; 

e. stemming bij acclamatie voor een stemming over personen voorstellen. Indien één der 

aanwezige stemgerechtigden hiertegen bezwaar maakt volgt alsnog een schriftelijke 

stemming. 

3. Voorstellen, welke tenminste twee weken voor de algemene vergadering schriftelijk ter 

kennis van het bestuur zijn gesteld, en door tenminste vijf stemgerechtigden worden 

ondersteund, worden op de agenda geplaatst. 

Daarnaast hebben stemgerechtigden het recht staande de vergadering voorstellen in te 

dienen, mits ondersteund door tenminste vijf stemgerechtigde leden. 

 

Artikel 17. Besluitvorming. 

1. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij twijfel en/of staken der stemming 

vindt herstemming plaats. 

2. Stemming over personen geschiedt: 

a. schriftelijk op voorstel van de voorzitter of één der stemgerechtigden, mits hiertegen 

geen bezwaar door één der stemgerechtigde leden wordt aangetekend; 

3. Bij een stemming over personen wordt een kandidaat gekozen op basis van de 

volgende procedure. Benoemd wordt: 

a. degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid (= meer dan de helft 

van het aantal geldig uitgebrachte stemmen) heeft behaald; 

b. indien a. geen uitsluitsel heeft gegeven, degene die bij een tweede vrije stemming de 

volstrekte meerderheid heeft behaald; 

c. indien bij stemming b. geen der kandidaten een volstrekte meerderheid heeft 

verworven, volgt een derde stemming tussen de twee kandidaten, die bij stemming b. 

het hoogste aantal stemmen hebben behaald. 

 

Artikel 18. Orgaan. 

Bij besluit van de algemene vergadering kan een verenigingsblad worden ingesteld, dat 

op geregelde tijden onder de leden wordt verspreid. 

Voor de redactie zal, indien nodig door het bestuur een redacteur worden benoemd. 

In de contributie kan een financiële bijdrage worden opgenomen ter bestrijding van de 

kosten van het vervaardigen en het verspreiden van het orgaan. 

 

Artikel 19. Wijziging van het huishoudelijk reglement. 

1. In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering worden 

gebracht dan door besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de 

mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.  

2. Zij die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan, moeten veertien dagen voor 

de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 

leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  

Bovendien wordt een afschrift als hierboven bedoeld aan alle leden en bestuursleden 

toegezonden.  

3. Een besluit tot het wijzigen van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 

twee/derde van het aantal stemmen van de aanwezige stemgerechtigden in een 

vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of 



vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd 

dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en 

gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde 

geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigden kan, worden besloten, mits 

met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
4. De wijzigingen van het huishoudelijk reglement treden in werking met ingang van de 

dag, volgend op die waarin de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen. 
 

Artikel 20. Slot- en overgangsbepalingen. 

1. Voorzover er zaken zijn die voorheen in het huishoudelijk reglement geregeld zijn en 

waarvan is besloten om deze in de statuten te regelen, worden deze bepalingen geacht 

tot het huishoudelijk reglement te behoren, gedurende de periode liggende tussen de 

inwerkingtreding van dit huishoudelijk reglement en het moment van inwerkingtreding 

van de statuten, waarin deze bepalingen zijn opgenomen. 

2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor meerdere uitleg 

vatbaar is, beslist het bestuur. 

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 11 januari 2007. 
 


