
Bijlage 1 Toelatingseisen en -procedure voor het lidmaatschap 
 

Conform Artikel 4 van de Statuten van de vereniging: 
 
Leden:  
• beschikken over voldoende zangkwaliteit. 
• passen bij het koor qua attitude en persoonlijke uitingsvormen. 
• onderschrijven de statuten en reglementen. 

 
Toelating: 
Toelating als lid wordt bepaald door een commissie bestaande uit 2 bestuursleden en de 
dirigent na het doorlopen van de toelatingsprocedure zoals geregeld in het huishoudelijk 
reglement. Hieronder nader omschreven: 
 
Procedure: 
 
1. Kandidaat-leden kunnen zich aanmelden bij het bestuur (contactpagina website) onder 

vermelding van: naam, adres, telefoonnummer, email-adres, geboortedatum en de type 
stem. 

 
2. Na aanmelding wordt men uitgenodigd voor een gesprek met 2 bestuursleden en volgt, 

indien van toepassing, een uitnodiging voor 2 opeenvolgende repetities waarbij men door 
of namens het bestuur wordt gemonitord. 

 
3. Tijdens een van deze 2 avonden zal een stemtest met de dirigent plaatsvinden. Deze test 

is bepalend voor de toelating. Bij een negatieve beoordeling volgt uitsluiting van het 
lidmaatschap. 

 
4. Bij twijfel over de stemsoort volgt een 2e stemtest. De termijn waarop dit gaat 

plaatsvinden wordt vastgesteld door de dirigent. 
 
5. Na toetreding volgt voor het aspirant lid een proefperiode van 3 maanden waarbij een 

evenredig bedrag aan contributie wordt betaald.  
 
6. Ter afsluiting van de proefperiode zal een evaluatiegesprek plaatsvinden met 2 

bestuursleden over al dan niet verdere voortzetting van het lidmaatschap.  
 

7. Bij instromen per 1 maart gaat men vanaf  het volgende seizoen (1 september) actief 
mee naar optredens. Bij instromen per 1 oktober is dat vanaf januari. Hier kan bij 
uitzondering van afgeweken worden. 

 
8. Inschrijfgeld en contributie kunnen betaald worden per bank op: rekening nummer 

NL71INGB0008077872 t.n.v. “Vereniging Rozen en Gladiolen” te Amersfoort. 
 
9. Voor teksten, bladmuziek, Mp3 muziek, nieuwsbrieven en overige ledeninformatie kunt u 

inloggen op de website van R&G: www.rozenengladiolen.nl. Gebruikersnaam en 
wachtwoord ontvangt u na inschrijving en na ondertekening van het privacy document. 

 
10. Afmelden voor repetities dient per mail plaats te vinden op bestuur@rozenengladiolen.nl. 

Op dit adres kunt u ook vragen stellen en eventuele op- of aanmerkingen kwijt. 
 

Wachtlijst: Om de balans tussen de verschillende stemgroepen binnen het koor te 
waarborgen, kan het voorkomen dat er voor één of meerdere stemgroepen een wachtlijst 
gehanteerd wordt. 

http://www.rozenengladiolen.nl/
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