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Huishoudelijk Reglement C.O.V. ‘Laudando’

Artikel 1. Te Middelharnis bestaat een Christelijke Oratorium Vereniging ‘Laudando’.

Artikel 2. De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord.

Artikel 3. Doel der vereniging is de bevordering van de zangkunst, zulks in overeenstemming met artikel 2.

Artikel 4. Om tot dit doel te geraken zal muziek worden ingestudeerd die niet in strijd is met artikel 2 van 
het Huishoudelijk Reglement en de Statuten.

Artikel 5. De vereniging kent de volgende leden:

Leden: behorende bij het basiskoor.
Aspirant leden: boventallige leden van het basiskoor.
Begunstigende leden.
De grootte en samenstelling van het basiskoor wordt in overleg bepaald door bestuur/dirigent.

Artikel 6. Zij die lid of aspirant lid van de vereniging wensen te worden moeten de leeftijd van + 16 jaar     
bereikt hebben en bereid zijn een stemtest af te leggen.

Artikel 7. De contributie wordt door het bestuur, in overleg met de leden jaarlijks tijdens de 
jaarvergadering vastgesteld.  Aspirant leden tot 18 jaar gratis, aspirant leden van 18 jaar en ouder 
gereduceerde contributie.  Indien in 2 maanden niet wordt deelgenomen aan de repetities met een geldige 
reden, bijvoorbeeld in verband met ziekte en dergelijke, wordt de contributie vastgesteld door het bestuur.

Artikel 8. Zij die ophouden lid der vereniging te zijn kunnen in geen geval recht of aanspraak doen op enig 
eigendom der vereniging.

Artikel 9. Leden die na herhaalde waarschuwing van het bestuur blijk geven niet aan het gestelde in 
artikel 2, 3 en 4 te willen voldoen kan het lidmaatschap worden ontzegd.  De ontzetting geschiedt door het 
bestuur.  De betrokkenen is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te 
gaan bij een algemene vergadering.  Gedurende de beroepstermijn hangende het beroep is het lid 
geschorst.  Het besluit ter ontzetting van het lid zal door de algemene vergadering moeten worden genomen
met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 10.  Leden die per maand/kwartaal betalen wordt verzocht dit aan het begin van een 
kalendermaand of een kwartaal te doen.  Leden die per maand/kwartaal betalen dienen niet langer dan 2 
maanden achterstallig te zijn.  Leden die willen opzeggen dienen hun contributie te voldoen tot het einde 
van de maand.  Door het bestuur kan hiervan in bijzondere gevallen worden afgeweken.

Artikel 11.  Het bestuur kan in overleg met de dirigent bij een te grote absentie al of niet

deelname aan een concert bepalen.  Bij een te geven concert is men als lid verplicht om tenminste de vier 
voorafgaande repetities bij te wonen.  Aspirant leden zingen in principe niet mee met de concerten.  In 
overleg met bestuur/dirigent kan, ter completering van het basiskoor, wel deelgenomen worden aan 
concerten.

Artikel 12.  De voorzitter heeft de bevoegdheid leden die na herhaalde waarschuwing trachten de orde te 
verstoren de toegang tot de repetities voor die avond te ontzeggen.  Hierbij behoeft geen nader overleg 
gepleegd te worden met bestuursleden en leden.
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Artikel 13.  Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden of 1/10 van het aantal leden; voorzitter, secretaris, 
penningmeester, bibliothecaris en een algemeen bestuurslid.  De leden van het bestuur worden met 
volstrekte meerderheid door de vereniging gekozen op welke vergadering minstens twee derde van de leden
aanwezig moet zijn.  Het bestuur draagt voor elke ontstane vacature kandidaten voor, wier namen tevoren 
per convocatie zijn bekend gemaakt.  De voorzitter wordt door de gehele vergadering gekozen, de overige 
functies van het bestuur worden onderling verdeeld.  De secretaris houdt de ledenlijst bij en is belast met 
het voeren van de correspondentie.  De penningmeester heeft het beheer over de financiën en zal de voor 
de vereniging noodzakelijke financiële handelingen verrichten.  De bibliothecaris heeft het beheer over de 
muziek en het archief.  Het algemeen bestuurslid vervangt de andere bestuursleden bij afwezigheid. 
Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter zulks nodig acht.

Artikel 14.  De voorzitter is ieder jaar aftredend en herkiesbaar voor de duur van maximaal 8 jaar ( 8 x 1 
jaar ). Van de andere bestuursleden treedt volgens een door het bestuur op te stellen rooster ieder jaar één 
lid af.  Andere bestuursleden treden na 4 jaar af en zijn herkiesbaar voor een periode van 4 jaar. Aftredende
bestuursleden zijn niet herkiesbaar. Deze zijn weer herkiesbaar 2 jaar na het aftreden volgens de in artikel 
13 genoemde voorwaarden. Bij een tussentijdse ontstane vacature(s) wordt in de eerstvolgende 
ledenvergadering in de vacature(s) voorzien, waarbij het nieuw benoemde lid ( de nieuw benoemde leden ) 
in het rooster van aftreden de plaats innemen van het afgetreden lid (de afgetreden leden). Leden die 
langer dan een jaar lid zijn hebben de voorkeur om bestuurskandidaat te zijn.

Artikel 15. Zowel leden als aspirant leden hebben stemrecht.  Wanneer bij stemming over personen geen 
volstrekte meerderheid der wettig uitgebrachte stemmen is verkregen wordt een tweede vrije stemming 
gehouden.  Is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemming gehouden tussen de
twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen.  Bij staking van stemmen beslist het lot.  Over 
personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.  Wanneer over zaken de stemmen staken
worden deze geacht te zijn verworpen.  Voorstellen uit de vergadering kunnen op voorstel aan de voorzitter,
door de voorzitter in stemming worden gebracht.

Artikel 16.  De repetities worden wekelijks gehouden.  Tijd en plaats hiervan wordt door het bestuur in 
overleg met de dirigent en de leden vastgesteld.

Artikel 17.  De vergadering en / of repetities worden steeds met gezang en / of gebed geopend en worden 
op gelijke wijze gesloten.

Artikel 18.  Het is verboden tijdens de repetities te roken.

Artikel 19.  De dirigent wordt door het bestuur contractueel benoemd.

Artikel 20.  Het bestuur regelt in overleg met de dirigent welke muziekstukken zullen worden ingestudeerd.
De dirigent adviseert het bestuur voor wat betreft de beoordeling van kandidaat leden, de keuze van de uit 
te voeren werken, de keuze van solisten en orkest, tijd en plaats van de uitvoeringen, aantal repetities e.d.  
De eindverantwoording draagt het bestuur.

Artikel 21.  De dirigent kan te allen tijde zijn ontslag nemen, doch is gehouden hiervan drie maanden van 
te voren dit ontslag in te dienen.  Wanneer het bestuur van mening is de dirigent om bepaalde redenen te 
moeten ontslaan, is zij gehouden een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen.  De reden tot 
ontslag moet met meerderheid van het bestuur worden genomen.

Artikel 22. leder lid is verplicht een exemplaar van dit reglement in bezit te hebben.

Artikel 23.  De artikelen 2, 3 en 4 blijven onveranderd.  Veranderingen van deze artikelen of het laten 
vervallen heeft opheffing der vereniging tot gevolg.  De overige artikelen kunnen worden gewijzigd of 
aangevuld met toestemming van tweederde der leden.

Artikel 24.  In gevallen waarin dit reglement of de statuten niet voorzien beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van woensdag 1 april 1998
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