Statuten Horster Mannenkoor
Artikel 1. Naam en zetel vereniging
De vereniging draagt de naam ‘Horster Mannenkoor’ en is gevestigd te Horst, gemeente Horst
aan de Maas.
Artikel 2. Duur vereniging
De vereniging is opgericht op 9 november 1894 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 3. Doel en middelen vereniging
1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen van de mannenkoorzang.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het regelmatig houden van repetities.
b. het organiseren van en deelnemen aan concerten, uitvoeringen en andere activiteiten
op muzikaal gebied.
c. het deelnemen aan bijzondere gebeurtenissen in de gemeenschap.
d. het aanwenden van alle wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 4. Leden
1. De vereniging kent gewone (zingende) leden en daarnaast mogelijk ook niet-zingende
leden, aspirant-leden, ereleden (waaronder mogelijk ook een of meer erevoorzitters en
erebestuurs-leden), leden van verdiensten en een beschermheer of beschermvrouwe.
2. Gewone leden zijn diegenen, die binnen de vereniging actief de koorzang beoefenen en
als zodanig op de in artikel 5. beschreven wijze als lid zijn toegelaten.
3. Niet-zingende leden zijn diegenen, die binnen de vereniging niet of niet langer actief de
koorzang beoefenen en als zodanig op de in artikel 5. beschreven wijze als eerder
gewoon lid of als niet-zingend lid zijn toegelaten.
4. Aspirant-leden zijn diegenen, die in afwachting van hun toelating als gewoon lid
binnen de vereniging actief de koorzang beoefenen.
5. Ereleden en leden van verdiensten zijn diegenen, die als zodanig op de in artikel 7. beschreven
wijze zijn benoemd op grond van de omstandigheid dat zij zich op bijzondere wijze verdienstelijk
hebben gemaakt voor de vereniging.
6. Een beschermheer of beschermvrouwe is diegene, die als zodanig op de in artikel 8.
beschreven wijze is benoemd.
7. Alleen leden, als genoemd onder 2. en 3., zijn leden in de zin van de wet.
Artikel 5. Toelating gewone en niet-zingende leden
1. De ledenvergadering beslist omtrent de toelating van gewone en niet-zingende leden. De
toelating vereist een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte schriftelijke stemmen.
2. Voor de toelating van niet-zingende leden geldt de voorwaarde van het hebben van
een bijzondere band met de vereniging.

Artikel 6. Toelating aspirant-leden
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van aspirant-leden.
2. Na een periode van drie tot zes maanden als aspirant-lid en nadat het aspirant-lid ten
overstaan van de dirigent een proeve van bekwaamheid als zanger met goed gevolg heeft
afgelegd, beslist het bestuur omtrent een voorstel aan de ledenvergadering tot toelating als
gewoon lid.
Artikel 7. Benoeming ereleden en leden van verdiensten
1. Tot erelid of lid van verdiensten kunnen die leden van de vereniging worden benoemd, die
zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
2. De ledenvergadering beslist omtrent de benoeming als erelid of lid van verdiensten. De
benoeming vereist een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte schriftelijke stemmen.
3. Een erelid of lid van verdiensten kan op zijn aangeven zijn lidmaatschap als gewoon of
niet-zingend lid behouden met alle daaraan verbonden rechten en plichten.
Artikel 8. Benoeming beschermheer of beschermvrouwe
De ledenvergadering beslist omtrent de benoeming van een beschermheer of beschermvrouwe.
De benoeming vereist een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte schriftelijke stemmen.
Artikel 9. Verplichtingen gewone en niet-zingende leden
Gewone en niet-zingende leden zijn verplicht om:
a. zoveel als in hun vermogen ligt bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen van
de vereniging.
b. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van het bestuur en
de ledenvergadering na te leven.
c. de belangen van de vereniging in het algemeen niet te schaden.
d. verplichtingen, die de vereniging aangaat, te aanvaarden en na te komen.
Artikel 10. Rechten en plichten aspirant-leden, ereleden, leden van verdiensten en
beschermheer of beschermvrouwe
1. Aspirant-leden en een beschermheer of beschermvrouwe hebben geen andere rechten en
plichten dan die welke bij of krachtens deze statuten aan hen zijn toegekend. Dit geldt
eveneens voor ereleden en leden van verdiensten tenzij deze personen tevens de hoedanigheid
hebben van gewoon of niet-zingend lid van de vereniging.
2. Ereleden, leden van verdiensten en een beschermheer of beschermvrouwe hebben in elk
geval het recht om de ledenvergaderingen bij te wonen, waarin zij gevraagd of ongevraagde
advies kunnen geven.
Artikel 11. Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid.
b. door opzegging door het lid.
c. door opzegging of ontzetting namens de vereniging door het bestuur.

2. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap, wanneer hij zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijker wijze van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan door het bestuur alleen dan worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
4. Van een besluit door het bestuur tot opzegging van of ontzegging uit het lidmaatschap staat
voor betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
open op de ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
5. Ingeval van beroep, als onder 4. bedoeld, kan de ledenvergadering slechts tot (definitieve)
opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap beslissen door een daartoe strekkend besluit,
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
schriftelijke stemmen.
Artikel 12. Bestuur
1. De vereniging kent een bestuur bestaande uit tenminste vijf personen.
2. Binnen het bestuur bestaan in ieder geval de functies van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris
en penningmeester.
3. Buiten de voorzitter, die rechtstreeks door de ledenvergadering in deze functie wordt
gekozen, worden de verschillende bestuursfuncties door het bestuur zelf verdeeld.
Artikel 13. Benoeming en tijdsduur bestuurslid
1. Een bestuurslid wordt voor een periode van maximaal drie jaar benoemd door de
ledenverga-dering bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte schriftelijke
stemmen.
2. Het bestuur maakt een rooster van het periodiek aftreden van de bestuursleden. Ingeval
een bestuurslid in de plaats treedt van een tussentijds afgetreden bestuurslid neemt het
nieuwe bestuurslid op deze rooster de plaats van zijn voorganger in.
Artikel 14. Benoeming bestuurslid van buiten de vereniging
Bestuursleden kunnen ook van buiten de vereniging als zodanig worden benoemd en worden
door de benoeming automatisch gewoon of niet-zingend lid van de vereniging.
Artikel 15. Tussentijdse beëindiging, schorsing of ontzetting als bestuurslid
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt tussentijds door opzegging van het bestuurslidmaatschap
door het betreffende bestuurslid of door het beëindigen van het lidmaatschap van de
vereniging.
2. Daarnaast kan een bestuurslid te allen tijde door een ledenvergadering als bestuurslid worden
geschorst of uit zijn functie worden ontzet middels een daartoe strekkend besluit, genomen bij
een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte schriftelijke stemmen. Een schorsing,
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot een ontzetting uit de functie
als bestuurslid, eindigt door het verlopen van die termijn.

Artikel 16. Bestuurstaak
1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
2. Het bestuur kan taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
Artikel 17. Voorafgaande goedkeuring bestuursbesluiten door ledenvergadering
De navolgende besluiten van het bestuur behoeven vooraf de goedkeuring door een
ledenvergade-ring:
a. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
register-goederen.
b. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van
register-goederen.
c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, een en ander
met uitzondering van handelingen die geen uitstel kunnen leiden.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
1. De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het
dagelijks bestuur, dat de lopende zaken van de vereniging behartigt.
2. Het dagelijks bestuur kan de vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten
rechte delegeren aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.
Artikel 19. Ledenvergadering
1. Jaarlijks worden ten minste twee ledenvergaderingen gehouden, te weten een jaarvergadering
in de eerste twee maanden van elk nieuw verenigingsjaar en een zomervergadering vóór het
begin van de vakantieperiode.
2. Voorzover daartoe aanleiding bestaat, kunnen tussentijds ook een of meer bijzondere
ledenvergaderingen worden gehouden. Dit op aangeven van het bestuur danwel op aangeven
van tenminste tien op een vergadering stemgerechtigde leden van de vereniging. In dit laatste
geval dienen deze leden dit met opgave van de te behandelen agendapunten schriftelijk
kenbaar te maken aan het bestuur. Indien het bestuur niet binnen één maand de gevraagde
vergadering heeft bijeengeroepen, zijn de betreffende leden zelf gerechtigd om de
vergadering bijeen te roepen. Bij afwezigheid van het bestuur op deze vergadering benoemt
de vergadering een voorzitter en secretaris voor die vergadering.
Artikel 20. Bevoegdheden, leiding en besluitvorming ledenvergadering
1. Aan een ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet, de statuten
of het huishoudelijk reglement aan het bestuur zijn opgedragen.
2. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door
zijn vervanger.
3. Voorzover de statuten of een huishoudelijk reglement niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de ledenvergadering genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
4. Stemgerechtigd zijn alleen de in artikel 4. sub 2. en 3. genoemde gewone leden en nietzingende leden.

Artikel 21. Dirigent
1. De dirigent is belast met en verantwoordelijk voor de algehele muzikale leiding.
2. Hij wordt als zodanig op voordracht van het bestuur benoemd door de ledenvergadering
bij meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte schriftelijke
stemmen.
3. Hij is gerechtigd om op uitnodiging van het bestuur zowel bestuurs- als
ledenvergaderingen bij te wonen en heeft hierbij een adviserende stem.

Artikel 22. Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies.
b. entreegelden.
c. donaties en giften.
d. opbrengsten bij het verrichten van hand- en spandiensten.
f. eventueel andere dan hiervoor genoemde baten.
Artikel 23. Contributie
Gewone leden en niet-zingende leden zijn gehouden tot het jaarlijks betalen van contributie,
zoals deze door de ledenvergadering is vastgesteld. Niet-zingende leden, die eerder vanwege
gezondheid of leeftijd met actief zingen zijn gestopt, kunnen bij besluit van de
ledenvergadering worden vrijgesteld van het betalen van contributie.
Artikel 24. Financiële verantwoording
1. Het bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand van de vereniging een zodanige
administratie te houden, waaruit te allen tijde de financiële situatie van de vereniging
kan worden gekend.
2. Het bestuur legt op de jaarvergadering verantwoording af over de exploitatie over het
afgelopen verenigingsjaar (lopende van 1 januari t/m 31 december) en legt daarnaast
een begroting voor voor het nieuwe verenigingsjaar.
3. Voorafgaande aan de behandeling van de exploitatie over het afgelopen verenigingsjaar
doet de eerder daartoe ingestelde kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen
omtrent deze exploitatie.
4. De exploitatie over het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor het nieuwe
verenigings-jaar behoeven de vaststelling door de jaarvergadering.
Artikel 25. Huishoudelijk reglement
1. De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin nadere regels worden
gegeven omtrent de werkzaamheden en dergelijke van het bestuur, de wijze en het tijdstip
van het bijeenroepen van een ledenvergadering, de instelling van commissies en alle andere
onderwerpen, waarvan een nadere regeling met het oog op een ordelijk functioneren van de
vereniging gewenst is.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die afwijken van
wettelijke bepalingen of van deze statuten.

Artikel 26. Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding statuten
1. De ledenvergadering beslist omtrent de vaststelling of wijziging van de statuten. De
vaststelling of wijziging vereist een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid
van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. De statuten treden ná vaststelling of wijziging eerst in werking nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt.
Artikel 27. Ontbinding vereniging en vereffening
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van een ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden
voorgesteld.
2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het
bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn
aangewezen.
4. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding
gedurende een onafgebroken periode van tenminste twee jaar lid van de vereniging waren.
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering op 23 februari 2010.

w.g. B.T.G. Sanders, voorzitter
w.g. L.A.H. Smits, secretaris

Statuten notariëel verleden op 23 juli 2010 ten kantore van Novitas Notariaat Horst.

