
INFO / 
Vereniging Vocal Matc

 
Statuten 
Vocal Match is een officiële vereniging met statuten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De statuten van de vereniging
liggen ter inzage bij het bestuur. 
 
Repetities 
De repetities vinden plaats op woensdag van 19.45
Talter aan de Stouwdamsweg 4, 8096 BB Oldebroek. 
Tijdens de repetities gelden de volgende regels:

 Het zou fijn zijn als je op tijd bent; 
 Kletsen doen we in de pauze; 
 Voor degene waarvoor het mogelijk is repeteren we staand;
 Tijdens de repetitie verlaten we alleen onze plaats al
 Als anderen moeten zingen/repeteren houden de anderen

 
Pauze tijdens de repetitie 
In de pauze, van 20.30 tot 20.45 uur, is er gelegenheid om op eigen kosten iets te drinken.
 
Vervoer 
Het vervoer van- en naar de repetitie-avonden en/of optredens is voor verantwoording van de leden. 
 
Muziek 
De muziek wordt verzorgd door de muziekcommissie
blijft eigendom van het koor. De muziek mag niet zonder toestemming worden gekopieerd en evenmin mag de muziek zonder 
toestemming gebruikt worden door derden. De muziek wordt eenmal
vervanging. 
 
Concerten 
Op onze concerten willen we onszelf zo goed mogelijk presenteren, ongeacht de gelegenheid. Om dit te bereiken houden we ons 
aan de volgende regels. 

 Koorleden die in de periode (4 keer) voorafgaand aan een concert niet regelmatig aanwezig zijn, zingen niet mee tijdens 
het concert. 

 Tijdens een concert dragen we allemaal dezelfde kleur of soort kleding al dan niet met bijpassende accessoires (sjaals); per 
concert wordt bekeken hoe we hier op een leuke manier invulling aan kunnen geven;

 Alle koorleden zijn aanwezig op het tijdstip zoals doorgegeven wordt.
 De muziek die op het programma staat zit uiterlijk de laatste repetitie voor het concert op de juiste volgorde in de map.
 Koorleden volgen de instructies op zoals aangegeven.
 Zodra het koor op het podium staat is de aandacht volledig op de dirigent en het publiek gericht.

 
 
Foto's / film 
Voor promotiedoeleinden (bijv. website) gebruiken wij foto's en film
dan horen we dat graag. 
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Aanmelden als lid 
Je kunt je aanmelden via ons aanmeldingsformulier die te vinden is op onze site. Ook kun je het formulier tijdens een repetitieavond 
krijgen van de penningmeester. Je kunt twee repetitieavonden gratis meedoen om te kijken of ons koor je aanspreekt. De 
voorwaarde om lid te worden is dat je kunt zingen en dat het je lukt om zaken aan te leren. We kennen een proefperiode van zes 
weken, waarna de muzikale leiding zal beslissen of je lid kunt worden/blijven van onze vereniging.  
 
Stemsoort 
Onze muzikale leiding bepaalt i.o.m. het bestuur bij welke stemsoort je ingedeeld wordt. Wijzigen van stemsoort tijdens het 
lidmaatschap is ter beoordeling van de muzikale leiding (i.o.m. het bestuur) en dient ten allen tijde (zonder discussie) opgevolgd te 
worden.   
 
Inschrijfgeld / Contributie 
Inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50.  
De contributie bedraagt € 45,00 per kwartaal. Te betalen via een factuur die 1x per kwartaal per mail verstuurd wordt indien dit 
mogelijk is. Betaling graag binnen 14 dagen na factuurdatum. De contributie kan overgemaakt worden naar  
NL64 RABO 0122 6890 62 ten name van Vereniging Vocal Match Oldebroek. 
 
Absentie 
Als je niet aanwezig kunt zijn op een repetitieavond of concert meld je dan van tevoren af bij: 
Driesje Kroes 06-27256530  
Reina Vlijm 06-30531157  
Fenlyne van Hooren 0525-630966 / 06-37303192 
of via onze mail  info@vocalmatch.nl 
 
Opzeggen lidmaatschap 
Opzeggen lidmaatschap minimaal één maand voor het einde van het betreffende kwartaal. In geval van tussentijdse beëindiging van 
het lidmaatschap, dient de volledige contributie van het kwartaal te worden betaald.  
De ringbanden en alle (blad)muziek moeten worden ingeleverd wanneer het lidmaatschap beëindigd wordt. Door  het betreffende  
koorlid of door het bestuur zal voor de pauze van een repetitie-avond verteld worden dat het lidmaatschap beëindigd wordt. 
 
Stoelendienst 
Voorafgaand aan de repetitie worden de stoelen klaargezet door de stoelencommissie (Rik van Boven, Kees v.d. Kamp en Bert 
Eijbrink). Na afloop van de repetitie wordt de zaal gezamenlijk opgeruimd. 
 
Muziekinstallatie 
Het opbouwen (en opruimen) van de muziekinstallatie wordt verzorgd door de technische commissie (Henry van Hooren).  Het 
geheel wordt opgebouwd in overleg met de muzikale leiding. 
 
Aktie-commissie 
De aktie-commissie bestaat uit Irene van Wijngaarden en Henrike Voet. Zij zullen waar mogelijk akties bedenken en helpen om een 
aktie goed te laten verlopen.  
 
Commissies 
Alle commissies functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Daarom heeft tenminste één bestuurslid zitting in de 
verschillende commissies. 
 
Bestuur 
Het bestuur van Vocal Match bestaat uit: Driesje Kroes, voorzitter 
     Reina Vlijm, Secretaris 
     Fenlyne van Hooren, penningmeester 
Samen zorgen zij ervoor dat alle organisatorische taken goed verlopen. Zijn er vragen over de financiën kunt u/jij daarvoor terecht 
bij Fenlyne van Hooren.  
Driesje, Reina en Fenlyne zijn de contactpersonen voor de leden van het koor en de ouders/verzorgers. Vragen kunnen gesteld 
worden tijdens de repetitieavond, via de telefoon en de mail. Driesje, Reina en Fenlyne zijn ruim voor de aanvang, tijdens en na de 
repetitie aanwezig.  
 
Oldebroek, 29 juni 2022 


