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Huishoudelijk reglement ERMELODIE 
 
De Vereniging 

1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen van muziek en andere daarmee  

 samenhangende activiteiten. 

 

2. Vanaf 18 jaar kan men lid worden van Ermelodie.  

Vanaf 16 jaar bestaat de mogelijkheid om aspirant-lid te worden voor de helft van de 

contributie, tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. 

 

Het Bestuur 

3. Ermelodie heeft een bestuur bestaande uit drie, vijf of zeven leden, met een 

voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene bestuursleden. Bestuursleden 

worden op de jaarvergadering gekozen voor een periode van 4 jaar en zijn 

herkiesbaar. Zij stellen zelf een rooster van aftreden op. 

 

4. Procedure verkiezing bestuursleden. 

Bij een vacature binnen het bestuur kan ieder lid van Ermelodie zich hiervoor 

kandidaatstellen. Indien er meerdere kandidaten zijn vindt er een schriftelijke 

stemming plaats, waarbij de kandidaat met een meerderheid van stemmen wordt 

benoemd.  

 

5. Eens per jaar en uiterlijk aan het eind van het seizoen houdt Ermelodie haar 

jaarvergadering. De leden ontvangen tijdig een uitnodiging met een agenda. 

 

6.  Voor uitgaven hoger dan € 1.000,- die niet in de begroting zijn opgenomen dient het 

bestuur vooraf de leden te raadplegen.  

 

Commissies 

7. Om diverse taken binnen de vereniging zo goed mogelijk te verdelen heeft Ermelodie 

de volgende commissies ingesteld: 

- muziekcommissie 

- pr-commissie 

- schatzoekers-commissie 

- kledingcommissie 

- choreografie-commissie 

 

Een lid neemt drie jaar deel aan een commissie en kan zich voor een tweede termijn 

van drie jaar herkiesbaar stellen. Zijn er op dat moment meerdere kandidaten voor 

dezelfde positie dan wordt er tijdens de jaarvergadering schriftelijk gestemd. 

 

8. Geheel volgens de statuten wordt er op de jaarvergadering een kascontrolecommissie 

benoemd, bestaande uit twee koorleden en één reservelid. De kascommissie is belast 

met de controle van de kas. De commissie wordt jaarlijks tijdig in de gelegenheid 

gesteld om voor de Algemene Vergadering de kascontrole uit te voeren. 

 

Contributie en borg 

9. De contributie kan per maand, per kwartaal en per jaar worden betaald, 



Pagina 2 van 2 Huishoudelijk reglement Ermelodie/versie maart 2022 

voorafgaande aan de betreffende periode, waarbij automatisch betaling de voorkeur 

geniet. De contributie is verschuldigd vanaf de maand waarin het lidmaatschap ingaat 

tot en met het kwartaal waarin het lidmaatschap wordt beëindigd. Bij inschrijving 

wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. 

 

10. Bij een betalingsachterstand, langer dan 6 maanden, is het bestuur gerechtigd deze 

persoon te royeren. Het betreffende lid zal ten aller tijde aan zijn/ haar 

betalingsverplichtingen moeten voldoen. Indien een lid door onvoorziene 

omstandigheden niet in staat is de contributie te betalen, is het mogelijk een regeling 

te treffen met de penningmeester. 

 

11. Nieuwe leden betalen een borg van € 25,- voor de map met bladmuziek e.d. die men 

in bruikleen krijgt. De waarde van hetgeen in bruikleen wordt gegeven is vele malen 

hoger dan de borg (zie lijst). De muziek, kleding en materialen blijven eigendom van 

Ermelodie.  

Ingeval er sprake is van schade of verlies van materiaal, bladmuziek of kleding, zijn 

de leden verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur en/of de 

muziekcommissie. De kosten worden in rekening gebracht. Bij beëindiging van het 

lidmaatschap wordt de borg geretourneerd, mits alle materialen in goede staat terug 

gebracht zijn. 

 

Beëindiging lidmaatschap 

12. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris bij 

voorkeur per e-mail naar koorermelodie@outlook.com of per brief naar Zeeweg 158, 

3853LP Ermelo.  

  Het lidmaatschap eindigt altijd aan het einde van een kwartaal met in achtneming 

van een opzegtermijn van tenminste 1 maand.  

 

Inzet koorleden 

13.    Voor de repetitieavonden en optredens wordt de inzet verwacht van alle  

         koorleden voor het klaarzetten of meenemen van materialen, instrumenten  

         etc. Voor de repetitieavonden wordt een rooster gemaakt dat via de website  

         kan worden gedownload.  

 

Nieuwe leden 

14. Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om op open avonden aanwezig te 

zijn. Deze avonden worden regelmatig georganiseerd. 
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