informatiepakket Popkoor Sing & Swing

Beste geïnteresseerde,
Aan iedereen die interesse heeft om te zingen bij Popkoor Sing & Swing geven we de mogelijkheid
om een maand op proef te komen zingen. Als daarna wordt besloten om lid te worden, dan dient het
inschrijfformulier ingevuld te worden. Om te bepalen in welke stemgroep men thuishoort wordt door
de dirigent een stemtest afgenomen.
Popkoor Sing & Swing repeteert éénmaal per week op maandagavond van 20.00-22.00 uur in De
Hoeksteen in Coevorden. Deze repetities staan veelal in het teken van het aanleren van nieuw
repertoire en voorbereiden voor optredens. Popkoor Sing & Swing treedt een aantal keren per jaar
op. Naast een “groot” concert in het plaatselijke theater, eens per twee á drie jaar, wordt het koor
regelmatig uitgenodigd om een optreden te komen verzorgen.
Popkoor Sing & Swing is een koor dat bestaat uit ongeveer 50 enthousiaste mannen en vrouwen, die
(minimaal) één gemene deler hebben: het plezier in zingen. Ze houden van een serieuze aanpak
tijdens de repetities en optredens, maar plezier en enthousiasme staan voorop.
Bestuur en leden van Popkoor Sing & Swing hopen je binnenkort te kunnen verwelkomen als nieuw
lid.

Algemene regels voor koorleden

1. De wekelijkse repetitie is op maandagavond van 20.00-22.00 uur in “De Hoeksteen”,
Rabenhauptstraat 1 te Coevorden, tel.nr. 0524-518997.
2. Bij voldoende deelname wordt ook gerepeteerd tijdens schoolvakanties, met uitzondering van
de Kerst- en zomervakantie.
3. Ieder nieuw (potentieel) lid mag een maand op proef repetities bijwonen, zonder
contributiebetaling.
4. Aanmelding gebeurt door het invullen van een inschrijfformulier, bijgevoegd aan dit
informatiepakket. Het formulier staat ook op onze website www.sing-swing.nl
5. De contributie bedraagt € 20,00 per maand en kan maandelijks automatisch van de rekening
van het koorlid worden afgeschreven d.m.v. automatische incasso.
6. Bladmuziek wordt door Popkoor Sing & Swing in bruikleen verstrekt. Het is op geen enkele
wijze toegestaan om bladmuziek te kopiëren of in bruikleen te geven aan derden.
7. Ten aanzien van het opzeggen van het lidmaatschap geldt het volgende:
Het lidmaatschap en de daarbij horende maandelijkse contributiebetaling is beëindigd als is
voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. Opzegging moet doorgegeven worden aan het bestuur, met inachtneming van één
kalendermaand opzegtermijn;
b. Op de datum van opzegging dient de map met bladmuziek en alle andere in
bruikleen gegeven artikelen van Popkoor Sing & Swing ingeleverd te zijn bij het
bestuur.
c. Indien bladmuziek uit de in bruikleen gegeven muziekmap ontbreekt, zal een bedrag
van € 5,00 per partituur in rekening worden gebracht.
8. Regels t.a.v. repetitieverzuim
a. Een lid dat verhinderd is tijdens een repetitie, moet zich afmelden bij degene die
daarvoor op de ledenlijst staat aangegeven (of, indien onbereikbaar, bij het bestuur).
b. Bij langdurige afwezigheid wordt het op prijs gesteld dit (indien mogelijk tijdig) te
melden bij het bestuur.
c. Hoewel er geen sancties staan op het regelmatig afwezig zijn tijdens repetities, is het
voor de continuïteit en de ontwikkeling van het koor en de leden onprettig als een lid
vaak afwezig is.
9. Regels t.a.v. optredens
a. Dirigent en bestuur beslissen vanaf wanneer een nieuw koorlid kan deelnemen aan
optredens.
b. Het is van groot belang de koorrepetities bij te wonen, met name vlak voor een
optreden. Mocht een koorlid volgens dirigent en bestuur onvoldoende voorbereid
zijn voor het betreffende optreden, kan diegene uitgesloten worden van deelname.
c. Alle leden dragen de van tevoren afgesproken kleding.

d. Alle leden voeren de choreografie uit, die tijdens de repetitie is aangeleerd.
e. Indien een lid afwijkt van de punten genoemd onder 9.c en 9.d, dan is het bestuur
bevoegd om het lid van deelname aan het optreden uit te sluiten.
10. Wanneer het gedrag van een koorlid belemmerend werkt op een goed verloop van repetities of
optredens, dan zal het bestuur het betreffende koorlid ter verantwoording roepen.
11. Naast zingen kunnen leden ook een actieve bijdrage leveren aan activiteiten van Popkoor Sing
& Swing door lid te worden van één van de commissies of het bestuur.

Inschrijfformulier Popkoor Sing & Swing
Ondergetekende,
Voornaam:

___________________________________________

Achternaam:

___________________________________________

Geboortedatum:

___________________________________________

Adres:

___________________________________________

Postcode:

___________ Plaats: ________________________

Telefoonnummer:

___________________________________________

E-mailadres:

___________________________________________

Stemgroep:

sopraan

alt

tenor

verklaart hierbij lid te worden van popkoor Sing & Swing.

Hij/ zij is rekeninghouder en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Popkoor
Sing & Swing om per maand van IBAN rekening nr. ______________________________
op naam van _____________________________________________________________
het contributiebedrag af te schrijven.
Indien ondergetekende het niet eens is met een afschrijving heeft hij/zij 30 dagen de tijd om
zijn/haar bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
Datum:

________________________________

Handtekening:

________________________________

In te vullen door contactpersoon Sing & Swing:
Contributie innen vanaf:
_______________________

bas

