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BESTUUR 
Artikel 1 
a. Het bestuur beslist zelf over de organisatie van de bestuursvergaderingen. 
b. Tijdens iedere bestuursvergadering wordt een datum voor de volgende vergadering 

vastgelegd. 
c. Bestuursvergaderingen vinden plaats zo dikwijls dat door de bestuursleden nodig
 wordt geacht. 
d. Alle bestuursvergaderingen zijn openbaar, tenzij het bestuur anders beslist. 
e. De secretaris dient ieder bestuurslid en de dirigent(e) een verslag te sturen van de 

bestuursvergadering. De notulen van de vergaderingen worden tenminste vijf jaar 
bewaard. 

f. De bestuursleden dienen zo nodig de voorzitter, de penningmeester en de secretaris te 
kunnen vervangen. 

 
Artikel 2 
a. De penningmeester verzorgt het honorarium van de dirigent(e) en int de contributie van 

leden en komt de financiële verplichtingen t.a.v. derden na. 
b. Het bestuur beslist over het wijzigen van het honorarium in overleg met de dirigent(e).  

Het bestuur beslist ook in veranderingen van de contributie. 
 
Artikel 3 
Een nieuw lid wordt ingeschreven wanneer hij/zij het inschrijfformulier heeft ingeleverd. 
Hij/zij wordt vervolgens door de voorzitter aan de leden voorgesteld. 
 
Artikel 4 
Nieuwe koorleden dienen goed opgevangen te worden, door een bestuurslid. De dirigent(e) 
moet zorgen dat deze leden een goede plaats krijgen bij hun "stem". 
In de map van de leden zit een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 5 
De voorzitter is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer voor een optreden binnen 
en buiten Enkhuizen en voor het vervoer van het instrumentarium. 
 
Artikel 6 
Het bestuur verzorgt een presentje voor groepsleden die langdurig ziek zijn, en ander  
lief en leed. 
De dirigent(e) ontvangt op zijn/haar verjaardag en bij het concert een presentje. 
De leden van het combo ontvangen ook bij het concert een presentje. 
 
Artikel 7 
Het bestuur dient zorg te dragen dat zo nodig kopij over de groep in de plaatselijke pers  
en de kerkbladen wordt geplaatst. 
 
Artikel 8 
Het bestuur dient ervoor te zorgen op tijd aanwezig te zijn voor de repetitie. 
Zij moet tevens zorgen dat de stoelen goed staan en dat de piano gereed staat. 
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Artikel 9 
Het bestuur verleent desgevraagd medewerking bij de voorbereiding van  
kerkdiensten en andere optredens. Het bepalen van het repertoire gebeurt in overleg 
met de dirigent(e) en de muziekcommissie. 
 
Artikel 10 
(dit artikel is geschrapt per 7 april 2014) 
 
Artikel 11 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de muziekcommissie. 
 
MUZIEKCOMMISSIE 
Artikel 12 
De muziekcommissie ondersteunt het bestuur en de dirigent(e). De ‘Taakomschrijving 
Muziekcommissie’ zoals vastgesteld door het bestuur op 23 juni 2014 vormt hiervoor de 
basis. 
 
LEDEN 
Artikel 13 
De leden moeten zich in willen zetten voor het koor en zijn medeverantwoordelijk voor 
de sfeer in de groep. Het enthousiasme is van groot belang voor de levensvatbaarheid  
van "Regospel" 
 
Artikel 14 
a. De leden zijn verplicht de contributie maandelijks bij de penningmeester te voldoen. 

Dit kan geschieden via de bank (Regospel te Enkhuizen rek.nr. Rabobank 
NL31 RABO 0317 3686 56). 
De voorkeur gaat uit naar een automatische overschrijving. 

b. De contributie bedraagt € 15,00 per maand (ingaande 01-09-2014). In dit bedrag is 
koffie/thee in de pauze begrepen. 

c. De contributie gaat door in de vakantieperiode. 
 
Artikel 15 
Leden zijn bij aanmelding lid van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB). 
 
Artikel 16 
Leden ontvangen van het bestuur regelmatig een mail, waarin o.a. optredens 
en zaken vanuit het bestuur worden gemeld. 
 
Artikel 17 
De map en de inhoud blijven eigendom van het bestuur. 
 
Artikel 18 
Leden die een repetitie of optreden moeten verzuimen dienen hun absentie door te geven 
aan het bestuur. 
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REPETITIES/OPTREDENS 
Artikel 19 
a. De repetities worden wekelijks gehouden. Tijdens de zomervakantie worden de repetities 

stopgezet. Tijdens andere (school)vakanties beslist het bestuur over het al of niet 
doorgaan van de repetitie. 

b. De repetities starten 20.00 uur en eindigen 22.00 uur, in deze tijd is een kwartier pauze 
begrepen. 
c. De plaats van de leden in het koor wordt bepaald door de dirigent(e). 
d. De groepsleden volgen de aanwijzingen van de dirigent(e) op teneinde een 
    effectieve repetitie mogelijk te maken. 
e. Leden dienen ervoor te zorgen dat zij op tijd aanwezig zijn. 
 
Artikel 20 
a. De optredens worden medegedeeld door de voorzitter en in een mail. 
b. Men dient ervoor te zorgen op tijd te zijn voor het inzingen. 
 
BEGELEIDING 
Artikel 21 
Indien mogelijk en gewenst draagt het bestuur zorg voor een combo. 
 
TENSLOTTE 
Het bestuur beslist in gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet. 
 
Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden besloten door een 
algemene ledenvergadering waar tenminste 2/3 van het totaal aantal leden van de 
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een volstrekte meerderheid van 
de geldig uitgebrachte stemmen. 
 
Tijdens de viering van de 25-jarig jubileum (op 5 april 1997) zijn de dames  
Tineke Groot-Eenkoren, Lieset Nierop-Harlaar en Carla Visser benoemd tot 
erelid van Regospel. Dit wegens 25 jaar trouw lidmaatschap. 
 
De vereniging Regospel is opgericht op 10 februari 1972. 
De naam betekent:  
Relaxation grows out of singing with pleasure 
“hernieuwd evangelie brengen in de naam” 
 
 
Enkhuizen, 23 juni 2014 


