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HOOFDSTUK 1.   LEDEN EN LIDMAATSCHAP  
 
ART. 1.1 NIEUWE LEDEN 
 
Lid 1. Aanmelding 
Voor belangstellenden is de eerste repetitiebijwoning een kennismaking met ons koor, barber-
shop etc. De belangstellende zal begeleid worden door de gastvrouw van het koor. Als deze 
kennismaking bevalt, zal een stemtest afgenomen worden voor een voorlopige partij-indeling. 
Bij een duidelijk onvoldoende stemkwaliteit (dit ter beoordeling van de dirigent) zal geadviseerd 
worden om zich als aspirant-lid terug te trekken. Dit zal met redenen omkleed tijdig meegedeeld 
worden door een bestuurslid samen met de dirigent. Zodra bladmuziek en oefen-cd van een 
partij ontvangen zijn, tegen betaling van een borgsom, gaat de proefperiode in.  
Aanname-beleid: 
Een aspirant-lid wordt lid als zij zes weken na de start twee songs beheerst. Hieruit moet blijken 
of ze ingedeeld is bij de juiste partij en of ze stemvast is. Het afzingen gaat in kwartetvorm met 
ondersteuning van een sectiegenoot. De desbetreffende sectional leader en de dirigent beoor-
delen het resultaat.  
Dit is de eerste auditie. Bij een positief resultaat is de aspirant: lid. Bij een negatief resultaat 
krijgt zij een verlenging van 14 dagen naar acht weken.  
 
Voor alle leden geldt de volgende verplichting: 
Alle songs worden regelmatig in kwartetvorm gezongen om te toetsen of het repertoire nog 
goed beheerst wordt.  
 
Lid 2. Acceptatie 
Er zijn 3 mogelijkheden: 
1. Het aspirant-lid wordt als lid aangenomen. 
2. Onvoldoende stemkwaliteit of stemtype past niet bij het barbershopzingen. Het aspirant-lid 

wordt afgewezen, e.e.a. met redenen omkleed mee te delen door een bestuurslid samen 
met de dirigent. 

3. Het aspirant-lid lijkt door haar gedragingen tijdens de proefperiode niet te passen in het 
koor, zulks ter beoordeling van het bestuur. Het aspirant-lid wordt afgewezen, e.e.a. met re-
denen omkleed mee te delen door het bestuur. 

Het ‘lid-zijn’ betekent onder meer dat men kennis heeft genomen van de statuten en het huis-
houdelijk reglement en ernaar zal handelen. Bij beëindiging van het aspirant-lidmaatschap 
zonder dat dit gevolgd wordt door een lidmaatschap, wordt de bladmuziek met cd ingeleverd 
en de betaalde borgsom terugbetaald. Als het aspirant-lid wordt aangenomen, wordt de borg-
som verrekend met de te betalen contributie.  
 
ART. 1.2. WACHTLIJST 
Bij het bereiken van het gewenste aantal leden voor het koor of een bepaalde stempartij, kan 
een belangstellende op de wachtlijst geplaatst worden. Het gewenste ledenaantal wordt jaar-
lijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering (op 17 maart 2010 was dit 50; op de extra 
ALV van 13 oktober 2010 is dit tijdelijk op 52 gesteld vanwege een tekort aan tenorstemmen).  
 
ART. 1.3. CONTRIBUTIEBETALING 
De contributie dient, vooraf per maand, door leden betaald te worden, bij voorkeur via auto-
matische overschrijving. Er wordt voor elke maand betaald, dus ook voor de vakantiemaand. 
Achterstand in betaling van drie maanden geeft het bestuur het recht om art. 5 lid 2 van de 
statuten (= schorsen van de aan het lidmaatschap verbonden rechten) in werking te stellen.  
Het in werking stellen van dit artikel ontheft het lid niet van zijn financiële en overige ver-
plichtingen.  
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ART. 1.4. TIME-OUT 
Een koorlid dat door omstandigheden behoefte heeft aan een time-out, kan dit aanvragen bij  
het bestuur. Duur van de time-out: maximaal een half jaar. Contributie en berichtgeving lopen 
gewoon door. Daarna dient overlegd te worden over de voortgang van het lidmaatschap.  
 
ART. 1.5. BEEINDIGING 
Bij beëindiging van het lidmaatschap is het illegaal om NoteWorthy nog te gebruiken. Alle 
kleding en bladmuziek blijven eigendom van het koor en dienen bij beëindiging geretourneerd 
te worden bij een bestuurslid dan wel commissielid van SCBG.  
 
 

HOOFDSTUK 2.   REPETITIES EN OPTREDEN 
 
ART. 2.1. OEFEN-CD, BLADMUZIEK, NWC 
Aspirant-leden ontvangen van de gastvrouw een introductiemapje met bladmuziek en oefen-
cd. Na het succesvol afzingen van de twee auditiesongs gaat het koorlidmaatschap in en ont-
vangen de nieuwe leden van de muziekbibliothecaris het NoteWorthy (NWC)-computer-
bestand waarop het koorrepertoire per partij en in totaalversie is uitgesplitst. Verwacht wordt 
dat de nieuwe leden hiermee thuis hun partij instuderen, zodat de repetities benut kunnen 
worden om het geheel bij te schaven. 
 
ART. 2.2. KLEDING 
 
Lid 1. Kledingadvies bij optreden 
Kledingadvies voor een optreden wordt gegeven door de DC in overleg met  Presentation.  
 
Lid 2. Aanschaf showkleding 
De DC zal het bestuur adviseren omtrent mogelijke aan te schaffen showkleding, wijze van 
verwerving en beheer, binnen de voor kleding gereserveerde gelden.  
Het bestuur neemt de beslissing omtrent aanschaf en financiering van de kleding. Als dit voor 
de leden een extra bijdrage betekent wordt dit de leden voorgelegd. Alle leden zijn verplicht 
zich te houden aan de afspraken, gemaakt in de ledenvergadering. De kleding blijft eigendom 
van het koor.  
 
ART. 2.3. AFWEZIGHEID 
 
Lid 1. Afwezigheid bij repetities 
Bij leden, die de regelmatige voortgang van het koor op muzikaal of sociaal gebied verstoren 
door herhaalde afwezigheid (2 x per maand of meer), wordt art. 5 lid 2 van de statuten (= 
schorsen van de aan het lidmaatschap verbonden rechten) in werking gesteld.  
 
Lid 2. Afwezigheid voorafgaand aan optredens 
Afwezigheid meer dan eens, binnen drie repetities voorafgaand aan een optreden, of afwezig-
heid tijdens de generale repetitie, leidt in het algemeen tot uitsluiting van deelname aan dit 
optreden. 
 
Lid 3. Deelname aan optredens 
Nieuwe leden kunnen meedoen aan een singout/optreden als zij een songblok kennen (tekst, 
noten, bewegingen), na goedkeuring van de dirigent / sectional leader / Presentation. 
Daarnaast dienen zij over de gewenste kleding te beschikken.  
 
Lid 4. Uitsluiting van optredens 
Het bestuur kan leden uitsluiten van optreden, op advies van de dirigent. 
 
Lid 5. Melden afwezigheid 
Afwezigheid dient vooraf gemeld te worden bij de secretaris.  
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ART. 2.4. BEOEFENING BARBERSHOP VOLGENS  DE  BARBERSHOPTRADITIE 
Ieder lid wordt geacht het barbershopzingen volgens de aloude barbershoptraditie uit te oefe-
nen. Dit wil zeggen: songs uit het hoofd zingen in kooropstelling en met bewegingen. Het ge-
schiedt door de volgende verplichte punten uit te voeren/bij te wonen: 
1. Repetities 
2. Kennen van de partij binnen de gestelde termijn, met als hulpmiddellen: het muziekcompu-

terprogramma (NWC), bladmuziek, regelmatig bijwonen sectionals (partijrepetities) en het 
volgen van het repetitieschema 

3. Inzingen voor een uitvoering 
4. Extra repetities 
5. Uitvoeringen 

 
 

HOOFDSTUK 3.   VERGADERINGEN EN PROCEDURES 
 
ART. 3.1. JAARVERGADERING 
Tijdens de jaarvergadering zullen bestuursleden aftreden en eventueel herkozen worden.  
De voorzitter, secretaris en penningmeester zullen, vanwege de continuïteit en het bestuur-
baar blijven van de vereniging (dagelijks bestuur), nooit tegelijk aftreden. 
Een bestuurslid kan zich een maal herkiesbaar stellen.  
 
ART. 3.2. KASCOMMISSIE 
De kascommissie bestaat uit drie leden. Bestuursleden zijn uitgesloten. 
Twee leden onderzoeken de boeken, het derde lid is reserve. Na elk boekjaar treedt er 1 lid af, 
het reserve-lid wordt lid en er wordt een nieuw reserve-lid gekozen. Als een lid tussentijds zijn 
lidmaatschap opzegt zal het reservelid automatisch lid worden en wordt een nieuw reserve-lid 
gekozen.  
 
ART. 3.3. COMMISSIES 
Er zijn drie commissies: MC (muziek), DC (kleding) en PT (Presentation Team). 
De taken van de commissies moeten naadloos aan elkaar aansluiten en er zal te allen tijde 
goed overleg tussen de commissies moeten zijn. Iedere commissie heeft een woordvoerder 
die de aanspreekbare persoon is voor het bestuur. Iedere commissie zorgt voor schriftelijke 
verslaggeving van hun vergaderingen naar het bestuur; het bestuur blijft eindverantwoordelijk. 
Wisselingen binnen de commissie moeten worden doorgegeven aan het bestuur en oproepen 
voor nieuwe leden van de commissies zullen altijd aan het gehele koor gedaan moeten wor-
den. Commissieleden nemen in principe zitting in 1 commissie (ad hoc commissies zijn hierop 
geen uitzonderingen). Commissies adviseren het bestuur en de MD. Alle commissies zijn ver-
antwoording schuldig aan het bestuur. De DC werkt nauw samen met het PT. Daarnaast heeft 
de DC haar eigen taak ten aanzien van het op peil houden van de kleding, het organiseren 
van de aan te schaffen kleding en de uniformiteit van het koor bij singouts/optredens en 
conventies. De MC en PT werken nauw samen met de MD ten aanzien van de interpretatie 
van de songs. De eindverantwoordelijkheid van het muzikale aspect ligt bij de MD.  
 
ART. 3.4. PROCEDURES 
Elk lid zal meewerken aan procedures en maatregelen ingesteld door het bestuur teneinde de 
goede gang van zaken te bevorderen/bewerkstelligen (zoals deelname aan conventies, bar-
dienst, optredens, volgen van het kledingvoorschrift).  
 
ART. 3.5. UITZONDERINGEN 
Het bestuur is gerechtigd in buitengewone gevallen af te wijken van het huishoudelijk regle-
ment, mits daarna verantwoording wordt afgelegd aan de ledenvergadering.  
Tevens kan het bestuur beslissingen nemen in gevallen waarin het huishoudelijk reglement 
niet voorziet. 
 
Aldus goedgekeurd tijdens de buitengewone ALV d.d. 13 oktober 2010 te Eindhoven. 


