Protocol Horster Mannenkoor diverse koorafspraken
1. Algemeen
Het ‘Protocol Horster Mannenkoor diverse koorafspraken’ voorziet in een vastlegging van meer
praktische afspraken betreffende vooral een aantal huishoudelijke zaken aangaande het koor.
Het protocol wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuur.

2. Contributie
De contributie voor het koor wordt bij vooruitbetaling geïnd in twee halfjaarlijkse termijnen als
regel in februari ná de jaarvergadering en einde juli.
De inning van de contributie geschiedt bij voorkeur middels automatische incasso. Leden, die de
contributie niet middels automatische incasso betalen, krijgen van de penningmeester tijdig
bericht omtrent de noodzakelijke betaling middels storting op bankrekeningno. 1236.98.383
t.n.v. het koor.
De hoogte van de contributie bedraagt in 2010 € 90,- per jaar.

3. Bijdrage leden buitenlandreis koor
De volledige kosten van een buitenlandreis van het koor worden in principe door de
deelnemers aan de reis zelf betaald.
De leden worden in de gelegenheid gesteld om desgewenst op de reisspaarrekening van het
koor maandelijks een bepaald bedrag te sparen met het oog op de kosten van de
eerstvolgende buitenlandreis.
Storting van het maandelijks bedrag geschiedt bij voorkeur middels automatische incasso.
Desgewenst kan ook rechtstreekse storting plaatsvinden op bankrekeningno.
1236.106.881 t.n.v. het koor.
Periodiek wordt de rente over het spaarbedrag toegevoegd aan het saldo van het
spaarbedrag. Deelname aan de spaarregeling kan op elk moment door een lid worden
stopgezet, waarna het saldo van het spaarbedrag aan het betreffende lid wordt terugbetaald.
Niet-spaarders betalen de begrote reiskosten uiterlijk één maand vóór aanvang van de
reis middels storting op bankrekeningno. 1236.106.881 t.n.v. het koor.
Zo spoedig mogelijk ná de reis (en nadat alle kosten definitief bekend zijn) vindt een
verrekening plaats van het gespaarde cq. eenmalig gestorte reisbedrag.

4. Wekelijkse loterij
Het koor kent een loterij met een wekelijks (op de reguliere repetitie) aan één persoon uit te
keren prijs van € 5,-.
De leden van het koor zijn vrij om al dan niet aan deze loterij deel te nemen.
Deelname aan deze loterij kost € 20,- per jaar. De inning van dit bedrag geschiedt bij voorkeur
middels automatische incasso in twee halfjaarlijkse termijnen. Desgewenst kan ook
rechtstreekse storting van het bedrag plaatsvinden op bankrekeningno. 1236.98.383 t.n.v. het
koor.
De meeropbrengst van de loterij komt ten goede van de koorkas.

5. Caeciliafeest
Jaarlijks (als regel op de 3e zaterdag in de maand november) houdt het koor een
Caeciliafeest voor de leden en hun partners. Ook de weduwen van overleden leden zijn
hierbij welkom. Het Caeciliafeest omvat o.m. een diner, dans en muziek en zo mogelijk ook
sketches door
koorleden. Het feest is daarnaast dé gelegenheid om jubilarissen van het koor in het
betreffende jaar officiëel te huldigen.
De deelnemers aan het feest betalen een bepaalde bijdrage (in 2010 € 15,-). Voor jubilarissen
en hun partners geldt deze bijdrage niet.
Zo mogelijk gaat aan de feestavond de opluistering vooraf van de H. Mis in een van de kerken
in Horst.

6. Jubileum koorlidmaatschap
Leden, die respectievelijk 25, 40, 50, 60 of 70 jaar lid zijn van het Horster Mannenkoor danwel
eerder lid zijn geweest van een ander mannenkoor, hetwelk is aangesloten bij het Koninklijk
Nederlands Zangersverbond, ontvangen van dit zangersverbond een officiële oorkonde met
een bijbehorend insigne. De huldiging van de betreffende jubilarissen geschiedt als regel op
het jaarlijks Caeciliafeest van het koor.

7. Vrienden Horster Mannenkoor
Het koor kent een groot aantal ‘vrienden van het Horster Mannenkoor’, die hun sympathie
jegens de vereniging tonen middels een jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging.
Jaarlijks bezoeken een aantal leden van het koor deze vrienden voor het innen van de
jaarlijkse bijdrage en/of voor het bezorgen van een brief, waarin deze vrienden worden
geïnformeerd omtrent een aantal interessante zaken betreffende het koor.
Het streven is om die leden, die de vrienden bezoeken, jaarlijks dezelfde route te geven zodat zij
vertrouwd raken met de aan deze route woonachtige vrienden en ook deze vrienden elk jaar
weer als regel hetzelfde koorlid mogen verwachten.

8. Concertkleding
Het koor draagt bij een concert of een andere officiële gelegenheid concertkleding, bestaande
uit een zwarte smoking, een wit overhemd en een bordeaux-rood vlinderdasje.
De zwarte smoking en het witte overhemd worden geleverd door een door het bestuur
aangewe-zen leverancier. Het vlinderdasje wordt uit voorraad door het koor aan de leden
verstrekt.
Bij de concertkleding moeten zwarte sokken en zwarte schoenen worden gedragen.
Het koorinsigne wordt midden op de borstzak gestoken op de horizontale stiknaad. Een
jubileum-insigne (alleen het laatst ontvangen insigne) wordt ± 3 cm. links van het koorinsigne
gestoken op dezelfde stiknaad.
De geplande levensduur van de concertkleding bedraagt circa 10 jaar. De laatstelijke
vervanging van de concertkleding voor het gehele koor was in het najaar 2004 bij gelegenheid
van het 110-jarig bestaan van het koor.
De richtprijs voor de aanschaf van nieuwe concertkleding (smoking en één overhemd) bedraagt
momenteel € 200,-. Nieuwe leden betalen bij de aanschaf hiervan een bijdrage ad € 45,-. Extra
overhemd(en), tussentijdse aanpassingen van de smoking en vervanging van het vlinderdasje
zijn voor rekening van het betreffende koorlid.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap van het koor geldt m.b.t. de concertkleding de regeling
dat behoud van deze kleding zonder enige vergoeding te allen tijde mogelijk is ingeval van
lidmaatschapsbeëindiging later dan drie jaar na de aanschaf van deze kleding. Bij een lidmaatschapsbeëindiging binnen drie jaar na aanschaf van de concertkleding dient bij een eventueel
behoud van deze kleding aan het koor een bepaalde vergoeding te worden betaald. Deze
vergoeding bedraagt respectievelijk 75%, 50% of 25% van de feitelijke kosten van deze kleding
(derhalve aanschafkosten minus de eigen bijdrage) alnaargelang de beëindiging van het
lidmaatschap plaatsvindt binnen respectievelijk één, twee of drie jaar na aanschaf van de
kleding. Teruggave aan het koor van de concertkleding is te allen tijde mogelijk zonder
aanspraak op enige vergoeding van het koor.

9. Uitgaanstenue
Naast de officiële concertkleding kent het koor voor sommige gelegenheden ook een
zgn. uitgaanstenue, bestaande uit een rode sweater danwel een geel poloshirt met op
beiden een embleem van het koor.
Ieder zingend koorlid ontvangt deze kleding gratis in bruikleen. Bij beëindiging van het
lidmaatschap van het koor dient deze kleding aan het koor te worden teruggegeven.
Onder de sweater dient een wit overhemd te worden gedragen (met de kraag over de sweater)
en onder het poloshirt een zwart t-shirt met korte mouwen en een ronde hals. Bij deze kleding
dient verder een zwarte pantalon te worden gedragen en zwarte sokken en schoenen.

10. Koorpresentatie bij concerten e.d.
Bij koorpresentatie concerten e.d. is een goede zeer belangrijk. Voor deze presentatie gelden de
navolgende regels:
* Zorg vóór de uitvoering dat de koorwerken op de juiste volgorde in de koormap zitten.
* Blijf stil tijdens aanwijzingen van de ordecommissaris omtrent het opkomen e.d. van het koor,
zodat ook een ieder deze aanwijzingen goed kan horen. Volg uiteraard de aanwijzingen op.
* De koormap wordt tijdens niet-zingen in de rechterhand voor de borst gedragen met
het logo naar de buitenzijde gekeerd.
* De dirigent geeft een teken voor het openen en sluiten van de koormap.
* Bij het zingen zonder koormap worden de armen gestrekt langs het lichaam gehouden.
* Voorkom storend geritsel tijdens het omslaan van een koorwerk. Een koorwerk mag tijdens
het zingen overigens nadrukkelijk niet worden omgeslagen op die momenten waar de
dirigent dit eerder heeft aangegeven.
* Ga tijdens applaus e.d. niet in de koormap rommelen om een koorwerk op te bergen of
te pakken.

11. Beslissing omtrent deelname koor aan concerten e.d.
Tijdens de wekelijkse repetitie worden - waar dit actueel is - de leden geïnformeerd omtrent
verzoeken van derden betreffende de deelname van het koor aan concerten e.d. Het bestuur
geeft hierbij zijn voorlopig oordeel omtrent deze deelname en neemt vervolgens - gehoord de
mening van de leden - een beslissing.

12. Overlijden koorlid
Zo spoedig mogelijk nadat het bestuur kennis heeft genomen van het overlijden van een koorlid
neemt het bestuur contact op met de familie van de overledene. Naast het betuigen van
medeleven namens het koor wordt aan de familie aangeboden om de avondwake, uitvaartdienst
of crematie op te luisteren voorzover dit voor het koor ook mogelijk is. Dit laatste is vooral
afhankelijk van de beschikbaarheid van de dirigent of plaatsvervangend dirigent.
Het bestuur zorgt voor het plaatsen van een overlijdensadvertentie in een regionaal of
plaatselijk dag- of weekblad.
De voorzitter stelt een in memoriam op betreffende het overleden lid. Dit in memoriam
wordt vervolgens verstrekt aan alle koorleden en aan de beschermheer of beschermvrouwe.
Bij de begrafenis of crematie van het overleden lid wordt door het bestuur gezorgd voor
een passend graf- of bloemstuk namens het koor.

13. Opluistering bijzondere feestelijke gelegenheden van koorleden
Wanneer dit door het betreffende koorlid op prijs wordt gesteld, zorgt het koor voor een
passende opluistering van de navolgende bijzondere feestelijke gelegenheden van een koorlid:
* een huwelijksfeest en een 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum (opluistering H.Mis óf
serenade).
* een feest bij gelegenheid van een jubileum vanwege zijn werk of bij gelegenheid van
zijn pensionering of vervroegd uit het werk uittreden.
* de toekenning aan hem van een koninklijke onderscheiding.
* een feest bij gelegenheid van het bereiken van zijn 50-jarige leeftijd (opluistering door
een klein koor).
Met betrekking tot de opluistering als hiervoor genoemd geldt het voorbehoud dat deze
opluiste-ring voor het koor ook daadwerkelijk mogelijk is. Dit is vooral afhankelijk van de
beschikbaar-heid van de dirigent of plaatsvervangend dirigent.
Omtrent de opluistering door het koor van een eventueel andersoortige feestelijke
gelegenheid van een koorlid beslist het bestuur na overleg met de leden.
Aldus vastgesteld door het bestuur van het Horster Mannenkoor op 27 juli 2010.
w.g. B.T.G. Sanders, voorzitter
w.g. L.A.H. Smits, secretaris

