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REGLEMENT

1. Ieder die lid wenst te worden, behoort de vereiste
leellijd van 12 jaar te hebbe~lltt.
HIJ behoort
zich bij, het Bestuur aan te melden.
2. leder lid Is verplicht / 2.50 inleggeld te betalen, hetwelk niet wordt terugbetaald.
3. Wanneer een lid In 2 weken geen repetitie heeft bezocht, zonder geldige redenen, heeft het Bestuur het
recht deze persoon te royeren.
4. De contributie, bedraagt 25 cent per persoon en per
weck, doch kan, wanneer de toestand van de vereniging dit eist, gewijzigd worden. Ieder lid Is verplicht
de contributie elke weck te betalen.
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5. Een ieder die zich ,tijdens de oefening wanordelijk
gedraagt en aan waarschuwingen
geen gevolg geeft,

kan door het Bestuur verwijderd worden.

het instrument betaald worden.

Al'Ukel VI
wor-

VII

Bij ontbinding of opheffing der vereniging ltomt de opbrengst der Inventaris, het kasgeld en alles wat te gelde
gemawtt lean worden, dus aUe eigendommen der vereniging, ten goede en gelijkelijk verdeeld aan de plaatselijke
verenigingen.

3. De secretaris maaltt de notulen en leest die op een
volgende vergadering voor, houdt de leden- en begunstIgerslijst
bij en bel1andelt verder alle schrillelijke zaken de vereniging aangaande.
4. De penningmeester
houdt het beheer over de financiën en ontvangt de contrlbutlën en inleggelden. Twee
maal 's jaars moeten de boeken en bescheiden van
de penningmeester
gecontroleerd worden door twee
leden.
Bij afwezigheid del' 1e neemt de 2e penningmeester
dicns functie waar.'
5. De algemeen bestuurder neemt bij afwezigheid
één der bestuursleden diens functie waar.

VIII

Alle 'voorstellen worden bij meerderlleid
genomen, dus de helft plus één.

van stemmen

IX

Personen, dic in een plaats wonen, bulten Hall, waar een
muzielcvereniging
'Is gevestigd, kunnen niet als lid
worden aangenomen. UitzondcrIngen
kunnen bij stemming door de lcden gemaakt worden.

In gevallen waarin
het bestuur.

X

dit reglement
.

niet voorziet,

beslist

van

6. Aan het einde van Ieder boelt jaar brengt de secretaris verslag uit over de toestand van de vereniging.
De penningmeester
over ~et financiële gedeelte.
7. Ieder bestuurslid treedt om de 2 jaar af, doch is
terstond herkiesbaar,' niet bij acclamatie.
Het ene jaar voorzitter en secretaris.
Het twcede
jaar le en 2e penningmeester en algemeen bestuurder.
Artikel

Artiltel

II

1. Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris,
le' en 2e penningmeester en een algemeen bestuurder.
2. De voorzitter opent, leidt en sluit de vergaderingen,
alzo ook de uitvoeringen.

Een vergadering
lta,n door de leden aangevraagd
den, mits deze door 7 leden ondertekend Is.

Artikel

'

Beschadigde
of verIoren geraakte
J'!luziekpartijen
moeten voor de voUewaarde worden vergoed.
6. Bedanken behoort sçhriftelijk of mondeling aan het
Bestuur te geschieden. Tot zolang wordt contributie
geëist.

DrukkwlJ Somll. S..mm..

Artikel

'

Tevens verplicht zich een Ieder, wanneer hij hetge~
bouw of de -meubelen beschadigt, dit op zijn kosten
weer te laten herstellen.
Schade, door zorgeloosheid
of moedwil aan instrwnenten toegebracht, moet door de gebruiker van

Artikel

Artikel

I

III

Voorstellen en vragen kunnen aan het bestuur of op een
vergadering naar voren gebracht worden.
Al.tlkel IV

Het

Bestuur:

F. C. SCHUT, Voorzitter
E. VAN BRINK, Secretaris
H. TABOR, 1e Penningmeester
A. BOS, 2e Penningmeester
A. BANNINK, Alg. Bestuurder
Hal!, 20 Juni 1945

De directeur leidt elk'e repetitie. Bij verhindering der
directeur leidt hij de repetities, die door de directeur
daarvoor aangewezen is. De directeur beoordeelt voor
Welk Instrument een lid het meest geschikt is.
Artikel

V

Instrumenten,
aan de vereniging toebehorende,. mOgen
niet gebruikt worden dan voor eigen oefening en voor
gezamelijke oefeningen en uitvoeringen.

