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HUISHOUDELIJK .REGLEMENT

van het zangkoor rrSt.tICILIA" van de parochiekerk'van
het H.HARï van JEZUS te EOXTEL

.

,

Art.

'! .

Van

de

--J

Hef zangk,oor der paróchiekerk van het H.Hart heeft tót Patrones
de H. Ceci.l-ia
Art.2. Het zpngkoor stelt zich ten doel zo volmaakt mogelijk te beant'woorden aan hetgeen de H.Kerk van Ben zangkoor vereist,
D"aarom stelt het zich voor dp gewij de en liturgischB mu z.íek
vblgens de kerkelijke wetten (Pius X Motu proprio 1904) t"
betefenenrteneinde ze de epr van God en de stíchting der gelovigen
in die ffiat,e en op di,e wij ze, te bevorderen-, als de H. Kerk, zelf
'dat
ih haar gezangen beoogt.
Art.3. Het kpor bestaat uit: Aspirantledenrwerkende leden en rustende
Ieden.
leden

Art.4. Asp,irantleden zíjn zij, die zich aanmelden om .a1s Ii.d t-e worden

aarl'genomen.De tijd van,aanmelding tot aannemimg wordt als proeftijd beschouwd en b:ediaagt tem minste 6rlt"n hoogste 9 maanden.
Gedurende die tijd hebben de aspirantleden rechten noch pJ.ichten.

De Direktqur,zowel aIs het Bestuurrken hun verdere toegang tot

Art.5.

aIs werkend lid te kunnen worden aangBnomenrwordt vereist:
a. Een waar christelijk
gedrag;
b.. de Ieeftijd van 1B jaar;
cr voldoende aanleg en, ijver'voor de kerkmuziekrenige theoxetische
kenris en een praktische'bekwaamheid der zangkunst en een goede
sternr
naar het oordee.l. van de Direkteurl.
.'
d. tweederde der stemmen der leden op een aJ.gemene ledenvergqderirÍg;
Br goedkeuring van de President,
Cm

Art.6. Rustende l.eden.,
Be:e: ]- =en J-id de 60-jarige Ieef tijdrde..,. .,. ,rj-j verplicht clit aan
---------E-e 'lJ:t.'!'Jkteur
te meIden.0p verldngen van, dit l-id en/ of op voordracht
van lirekteur.en Bestuur kunnen de leden hem tot rustend Iid
verklaren.Is,men op 6D-jarige leefti$d nog gEschikt a1s zanger,
dan mel,dt het l-id zích opnieuw bij de Direkteur .wanneei hij 65 j aar
wordt.Eij .het bereiken van dc 70-jarige leeftijd wordt men,tot
rus'tend. lid verklaard. De rustende '1 eden b,ehouden hun vo1le rechten
doch zijn vrijgestelrj van repetitie- en' dienstenbezoek,
Art.7. Ereledeh.
.PersoQBn r die ,.zich op een bizondere wij Ze verdiensteli j k hebben
: gemaakt' voori o;.ts koor, kunnen op voorstel van het Bestuur tot
e.relid worden benremd.
Art. B. De werkende leden 'verbinden zich tot het 'bijwonen van:
a.A11egeWon?En.buitengeWoneIepetities;
b. de Hoogmis op, atr1e zafi- en feestdagen;
c. a1l-e aanbiddingsoefeningen en processies en verdere kerkelijke
diensten mei zang ,voor zover men enigszins kan';
:

:

De Di'rekteur Fepaaltrin overleg met Bestuurrde gewone repetitires

en kan teVens de leden tot bizandere lepetitíes bijeenreepen.
0p het koor is eqn pre-rentiel.i.'.:t aanwazigrwaËrop-a1-l-e aanwezigen

worden aangetekend.

,.

Art,'9. Het lidmaatschap kan worden ontromen door de leden op voorstel
van het BestuuriZulk ontslag moet hekrachtigd wcrden door de - --l
Pres ident
Hij rdie om walke reden dan ookrriplrouCt lid van het koor te zijn,
\
verliest vanaf dat cgenblik al.ie rechten op de gelden der kas en
alIes wat het kror tteLehoort.l:deilrrl::
nier aanwezig zijn bij feestelijke aangelegenhede .ont,,.inc,ln, geen verEreding van hun aandee.L
in het verteerde bedra:
Art,10. De kontributie bedraagt .10 'cer,'; per week. Het innen van de
kontributie geschiedt door de F ,,iningmeester.

Ven het Bestuur.

Art.1 1. Het Bestuur bestàat uit een Presidentreen Vice-voorzitter,
een Sekretarisreen PenningmeesterreBn toegevoegd adviserend
bestuurslid namens Cantasona en de Direkteur,
Art.12. De President van het zangkoor is rech'bens de. pastoor der parochie
of een kapelaan a1s zijn plaatsver-Vanger,
Hij benoemt de Direkteur en,leidt de vergaderingen.
Art. 1 3 De Vice-voorzitter vervangt bij ontstentenis de President en
leidt dan de vergaderingen.
Art.14.. De Sekretaris houdt Een lijst bij van de namen der ledenrschrijft'
de .vergaderingen uitrhoudt de notulen bij en verzorgt de
korresPondentie.In de C'ecilia-vergadering geeft hij versleg van de
werkzaamheden van het koor in het afgel.open jaar.
Art,15. De'Penninqmeester houdt een lijst van de wErkende Bn rustendd.
leden bijrint en beheert'de ink'imsten en uitgeven van het koor
en geeft daarvan verslag aan het Bestuur.
Art.16. Aan de Direkteur is de zorg voor de authentieke zang opgedragen.
Dek=u=ffiErsternmig=)ungstukkengeSchiedtdoordeDireÈtu,,
in overleg met Lje President.De Direktbur heeft het recht de .zangexs
r. ' '
het'meez,ingen te verbieden.
Art.17. Het Bestuur wordt voor de eerste maaL door de President uit de
werkende leden benoemd.Met uitzondering van de President en de
Direkteur treedt jaarlijks een 1id af volgens rooster.De verkiezíng
moet steeds schriftelijk
geschieden.Kandidaten hiervoor kunnen
door Bestuur en Leden worden gesteLdiDe peri-odieke bestuursvErkiezing geschiedt door de 1èden op de Jaarvergadering.Tussentijdse
vakatures werden in de eerstvolgende vergadering Langevu.Id.'
i

A

1q emeen

Art'18. De Bibliotókaris-door het Bestuur benoemd-zorqt voor cie goede, i"
instandhoudinl der boe.ken, partij en en verdere benoCigdheden en
houdt daarvan een 1i$st.Tijdig brenEt hij voor repetities en uj-tvoeringeh het benodigde in gereeclheid.
Aan niemand is het .geo.orloof d boeken of geschriften, die het eigert.dom
Vanhetkoorzij-n-,vanhe.rkgotrneete.=À".,zon.d=rvooE*=.eoi=-v=-o_de Direkteur of de Bibliotekaris.
-

Art.19. De Kaskontrol.ekqmmissie bestaat uit twee ledenruit en drior- de leden
gekozen voor de tijd van twee jaar.Iedei jaar treeCt.één Iíd af
en is niet herkiesbaar.Voor de Jaarvergadering kontro.l-eren zij Ce''rkas en boeken en brengen hiervan verslag uit op de Jaarvergade4ing,
Artr20. Eestuursr en ledenvergaderingen worden gehouden na,ar omstahdigheden
Rond het feest van de H,Cecilia wordt de Jaarvergadering gehouden;
Voor de geldigheid van besluiten worclt vereÍst de tege.nwoordigheid
van tweederde der lerjen Bn de absoiute meerderheid der aanwezíge
stemmen.Stemming over peisonpn gBSChiedt schriftelij'k.Eij
staken
van stemmen woidt eenmaal- op de vcl.gende
een
veqgadering
'
'''
herstemming gehouden,
Staken de stemmen-weerrdan beslist de Presidento
Art.21. A11e veranderingenrdie in dit reglement .nrdig mochten.geoórdeeld
worden,zul1en de gnedkeuring van tweederde d'er leden moeten wegdragenrgoedgekeurd moeten worden door de President en zul1en
dadelijk na aanneming in werking treden.
Att.22. In aangelegenhedenrwaarin dit icglement niet voorzietrcloet de
President of zijn plaatsvErvanger een beslissende uitspraak.
-

Vastgesteld 27 juli 192O
GewÍjzigd 2 januari 1944 en 5 oktober,
Nader gewij zígd 12' januari 1964
De President,
( w. g. ) P.V.Mulukom, Pastoor.
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De Sekretalis,
(w. g. )A. F. J, Eroederps.
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