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Voorstel tot wijziging  
 

Huishoudelijk Reglement 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2011 heeft het bestuur de toezegging gedaan te 
onderzoeken of de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Zeemanskoor Rumor 
di Mare aanpassing behoeven.  
De Statuten dateren van negen december negentienhonderdnegenennegentig (9 december 1999). 
Het Huishoudelijk Reglement is voor het laatst aangepast tijdens de algemene ledenvergadering op 
zesentwintig maart tweeduizendzeven ( 26 maart 2007). Beide documenten zijn te vinden op het 
alleen voor leden toegankelijke deel van de Rumor di Mare website (www.rumordimare.nl) . 

Statuten 

Het bestuur heeft de statuten bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat er geen dringende 
noodzaak is om de statuten te wijzigen. 

Huishoudelijk Reglement 

Een huishoudelijk reglement (kortweg HR) is een verzameling van regels die zijn afgesproken over de 
gang van zaken binnen de vereniging. Die regels ondersteunen de statuten. In tegenstelling tot de 
statuten is er geen gang naar de notaris nodig voor het wijzigen van het HR. Het HR is ondergeschikt 
aan de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het HR daarmee in 
tegenspraak is.  

De afgelopen vijf jaar zijn door het bestuur en de algemene ledenvergadering besluiten genomen over 
hoe zaken binnen de vereniging geregeld dienen te worden. Deze besluiten zijn in de notulen van de 
bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen vastgelegd, maar zijn  nog niet opgenomen  
in het HR. Dat is op zich een goede reden om het HR te herzien en te actualiseren.  

Daarnaast is het bestuur gebleken dat een tweetal regels in het HR waarschijnlijk niet meer op de 
algemene instemming van de leden kunnen rekenen en om aanpassing vragen. Het gaat hierbij om 
artikel 2, dat gaat over de rechten van ereleden en leden van verdienste, en artikel 9, dat gaat over de 
kledingvoorschriften.  

Artikel 2 luidt als volgt: 

Ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie.  
Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden. 

Gebleken is dat een aantal leden moeite heeft met de regel dat ereleden geen contributie betalen. In de 
voorgestelde versie van het HR is die regel verwijderd. Dat heeft voor de leden van verdienste geen 
enkele consequentie, omdat leden van verdienste überhaupt geen contributie betalen want ze zijn niet 
actief lid van de vereniging. Omdat de huidige drie ereleden zijn benoemd onder de toen geldende 
regels, blijven zij gevrijwaard van het betalen van contributie. Nieuw te benoemen ereleden moeten 
wel hun contributie betalen. 

De tweede regel in het artikel komt ook te vervallen. Reden: ereleden zijn gewone leden, die iets 
bijzonders voor de vereniging hebben gedaan, en hebben daarom al dezelfde rechten als gewone leden. 
Statutair is vastgelegd dat alleen gewone leden, die niet geschorst zijn, stemrecht in de algemene 
ledenvergadering hebben. Daarom kunnen leden van verdienste niet dezelfde rechten hebben als 
gewone leden. Wel wordt in de voorgestelde versie van het HR vastgelegd dat de leden van verdienste 
en ook de dirigent zullen worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Zij hebben echter 
geen stemrecht.  

Artikel 9 wordt aangepast conform wat de algemene ledenvergadering besluit ten aanzien van het 
voorstel van het bestuur met betrekking tot de koorkleding. 

N.B. In het voorgestelde HR wordt er van uitgegaan dat de ALV de voorstellen met betrekking tot de 
koorkleding accepteert. Mocht dat niet zo zijn, dan moeten artikel 2 en 5 worden aangepast.

http://www.rumordimare.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Statuten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Notaris
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 12 maart 2012 

Artikel 1. DEFINITIES 

ALV algemene ledenvergadering.  
Hiermee wordt hetzelfde bedoeld als de algemene vergadering waarover in de statuten wordt 
gesproken. 

Artikel 2. LIDMAATSCHAP 

Een kandidaat-lid kan maximaal drie keer achtereen een repetitie bijwonen. Hij kan dan ervaren of het 
koor inderdaad voldoet aan wat hij er van verwacht en de dirigent kan met een stemtest beoordelen of 
hij over voldoende zangkwaliteiten beschikt. Als beide zaken positief uitvallen en zowel het bestuur als 
het kandidaat-lid willen met elkaar in zee, dan kan het kandidaat-lid volwaardig lid worden. 

Het nieuwe lid krijgt na acceptatie en betaling van het inschrijfgeld: 

 Een map met de laatste versie van het Liederenboek van Rumor di Mare; 

 Toegang tot het ledendeel van de website van Rumor di Mare, waar een elektronische versie 
van diverse relevante documenten beschikbaar is gemaakt; 

 De polo van Rumor di Mare. 

Het inschrijfgeld wordt vastgesteld tijdens een ALV. 

Artikel 3. ALV 

Voorstellen voor, en amendementen op de door het bestuur voorgestelde agenda voor een ALV dienen 
uiterlijk een week van tevoren bij de secretaris ingediend te zijn. 

De leden kiezen tijdens een ALV het bestuur: 

 Uit kandidaten voorgedragen door het zittende bestuur; 

 Uit kandidaten voorgedragen door leden van de vereniging; 

 Uit kandidaten die zichzelf hebben aangemeld. 

De kandidaatstelling kan plaatsvinden tot uiterlijk één week voorafgaande aan een ALV waarin een 
verkiezing van bestuursleden plaatsvindt. 

Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen schriftelijk, tenzij de vergadering anders 
beslist. Daarbij worden de volgende regels in acht genomen: 

 Een schriftelijke stemming vindt plaats via stembriefjes; 

 Ondertekende schriftelijke stemmen zijn ongeldig; 

 Blanco stemmen zijn ongeldig; 

 Voor aanvang van een schriftelijke stemming wordt door de voorzitter een stemcommissie 
ingesteld, bestaande uit drie leden, niet zijnde bestuursleden. 

De dirigent en de leden van verdienste hebben toegang tot een ALV. Zij hebben geen stemrecht.  

Statutair kan ook buiten een ALV om een rechtsgeldig besluit worden genomen (artikel 13 lid 3). 
Besluiten die op die wijze worden genomen worden op de eerstvolgende ALV bevestigd en genotuleerd. 

Artikel 4. AANWEZIGHEID EN GEDRAG BIJ REPETITIES EN OPTREDENS 

Het koor repeteert op de maandagavond van de oneven weken, de schoolvakanties uitgezonderd, van 
20:00 uur tot 22:30 uur in de Tuinzaal van Sociëteit de Burcht in Leiden.  

Van de leden wordt verwacht dat zij de repetities zo trouw mogelijk bijwonen. Als richtlijn geldt dat 
van de leden wordt verwacht dat zij elk jaar tenminste 2/3 van de repetities bijwonen en 60% van de 
optredens. Bij verhindering wordt het bestuurslid verantwoordelijk voor aanwezigheidsregistratie 
hiervan tijdig in kennis gesteld. 

Om begrijpelijke redenen is eten en drinken tijdens repetities en optredens niet toegestaan. Een slok 
water om de keel te smeren, kan natuurlijk wel. Goed zingen vereist de nodige concentratie. Het geluid 
van een mobiele telefoon kan die concentratie verstoren. 
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Artikel 5. KOORKLEDING 

De leden gaan tijdens een optreden gekleed conform de volgende kledingregels, op straffe van niet 
meezingen: 

 De polo van Rumor di Mare;  

 Een schipperstrui of een Bretonse trui; 

 Een donkerblauwe spijkerbroek;  

 Zwarte of bruine leren schoenen; 

 Een donker blauw regenjack, al of niet met het logo op de rug; 

 Een hoofddeksel ("schippers pet of -muts") is toegestaan, maar niet verplicht. 

Voor de  leden, die in 2011 tijdens optredens kleding droegen die afwijkt van het hierboven vermelde, 
is verder nog toegestaan: 

 de blauwe of rode kiel; 

 de Bretonse streeptrui ( alleen de echte versies!); 

 de echte blauwe en rode schippersbroek (Cowesbroek). 

Het is verplicht om op de bovenkleding, die naast de polo is toegestaan, het logo van Rumor di Mare 
door middel van een door het koor verstrekte badge aan de linkerzijde op borsthoogte aan te brengen. 
Deze badge kan permanent worden opgebracht door deze op de kleding te naaien, of door gebruik te 
maken van klittenband. 

Artikel 6. COMMISSIES 

Het bestuur kan uit de leden vaste en tijdelijke commissies benoemen. Deze commissies ontvangen 
van het bestuur een schriftelijke opdracht. Deze opdracht wordt ook bekend gemaakt op het interne 
gedeelte van de website van Rumor di Mare. 

Commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

De door het bestuur ingestelde commissies kunnen door het bestuur te allen tijde weer worden 
ontbonden. 

Eén of meerdere leden van een commissie kunnen door het bestuur worden ontslagen en al dan niet 
door anderen worden vervangen, indien het belang van de vereniging dat vereist. 

De vereniging kent een aantal vaste commissies, te weten: 

 muziekcommissie; 

 kascontrolecommissie; 

 logistiekcommissie. 

Artikel 7. MUZIEKCOMMISSIE 

De muziekcommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Zij vormen samen een goede 
afspiegeling van het koor. De voorzitter van de commissie is een lid van het bestuur. De dirigent is als 
zodanig lid van de commissie, evenals tenminste één van de muzikanten. 

De samenstelling van de commissie geldt telkens voor een periode van 3 jaar. Na deze periode wordt 
gekeken of de commissie nog steeds een goede afspiegeling is van het koor, zo nodig zullen de leden 
worden vervangen. Dit is ter beoordeling van de voorzitter van de muziekcommissie en de voorzitter 
van de vereniging.  

De commissie houdt zich bezig met: 

 Het selecteren van liederen voor het repertoire en heeft de bevoegdheid het repertoire te 
bepalen.  

 Het kiezen van de voorzangers en instrumentalisten bij de nummers. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de leden en wordt er naar gestreefd dat 
er een goede verdeling voor zangers en instrumentalisten is. 

De samenstelling van het repertoire komt als volgt tot stand: 

 Leden krijgen, minimaal eenmaal per jaar, de gelegenheid nieuwe liederen in te brengen. Zij 
worden daartoe door de commissie opgeroepen; 
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 Op basis van vooraf opgestelde criteria wordt een keuze gemaakt uit de liederen die door de 
leden, zijn ingebracht. Het maken van keuzes vindt plaats door middel van stemmen, waarbij 
de meerderheid van stemmen bepalend is.  

 De leden die een lied hebben ingebracht worden door de commissie geïnformeerd over de 
uitkomst van de stemming; 

 De door de commissie geselecteerde liederen worden met het koor gerepeteerd; 

 De gerepeteerde liederen die bevallen, worden opgenomen in het repertoire en krijgen een 
plaats in het liederenboek van Rumor di Mare; 

 De omvang van het repertoire mag het huidige aantal (107 ) liederen niet overschrijden. De 
commissie bepaalt welke bestaande liederen kunnen worden vervangen door de nieuwe 
liederen; 

 De leden hebben de mogelijkheid om nummers die tegenvallen van het repertoire af te voeren, 
door een voorstel daartoe te agenderen voor een ALV. 

In onderling overleg stellen de dirigent van een optreden en degene die het optreden regelt, de 
liederenlijst voor een optreden vast. Diegene die een optreden regelt is op de hoogte van de afspraken 
met de opdrachtgever van een optreden. 

Artikel 8. KASCONTROLECOMMISSIE 

De Kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden, adviseert de leden tijdens een ALV over het 
gevoerde en te voeren financieel beleid. Naast de twee reguliere leden van de kascontrolecommissie 
wordt een reserve lid gekozen, dat in functie komt als slechts één van de twee commissieleden 
beschikbaar is.  

Van de kascontrolecommissie treedt jaarlijks het lid af dat het langst in functie is geweest.  

Een lid kan hooguit twee jaren onafgebroken lid zijn van de kascontrolecommissie. De periode dat 
men reserve lid is, telt hiervoor niet mee.  

Nadat iemand een jaar reserve is geweest, wordt hij automatisch in het daaropvolgende jaar lid van de 
kascontrolecommissie.  

Kascontrolecommissieleden zijn gedurende een periode van twee jaar niet herkiesbaar. 

Artikel 9. LOGISTIEKCOMMISSIE 

De logistiekcommissie is verantwoordelijk voor: 

 De opbouw en het inregelen van de muziekinstallatie voor de repetitieavonden en waar nodig 
bij de optredens; 

 Het installeren van de benodigde instrumenten op repetitieavonden en bij optredens;  

 Vervoer van de muziekinstallatie en de benodigde instrumenten naar optredens; 

 Bedienen van de geluidsinstallatie;  

 Signaleren en (laten) verhelpen van defecten aan de muziekinstallatie en instrumenten; 

 Het verrichten van diverse hand- en spandiensten voor, tijdens en na sociale activiteiten van 
het koor. Zoals: verzorgen catering, inrichten en opruimen ruimte. 

De commissie bestaat uit zo veel leden als nodig zijn om de verschillende taken en werkzaamheden uit 
te voeren. Een bestuurslid is belast met de coördinatie van de taken en de werkzaamheden. 

Artikel 10. FUNCTIONARISSEN 

Het bestuur kan uit de leden vaste en tijdelijke functionarissen benoemen. Deze functionarissen 

ontvangen van het bestuur een schriftelijke opdracht. Deze opdracht wordt ook bekend gemaakt op het 
interne gedeelte van de website van Rumor di Mare. 

Functionarissen blijven verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Een functionaris kan door het 
bestuur worden ontslagen en al dan niet door een ander worden vervangen, indien het belang van de 
vereniging dat vereist. 

De vereniging kent een aantal vaste functionarissen, te weten: 

 Verzorger van de verjaardagskaarten 
Hij verzorgt het versturen van verjaardagskaarten naar de leden en de dirigent. 
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 Kooraalmoezenier. 
Hij is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met leden die door zieke en/of 
persoonlijke problemen de koorrepetities en -optredens niet kunnen bijwonen. 

 Beheerder website 
Hij zorgt voor het goed functioneren en het actueel houden van de website van de vereniging. 

 Zanglessen 
Hij coördineert de extra zanglessen. 

 Buddy 
Hij zorgt dat een nieuw lid zich snel thuis voelt.  

Artikel 11. KLEIN KOOR 

Voor commerciële optredens kan, indien de opdrachtgever dat wenst, een zogenaamd klein koor een 
optreden verzorgen. De volgende regels worden in acht genomen: 

 Leden die voor een klein koor in aanmerking willen komen, dienen goed te kunnen zingen en de te 
zingen liederen uit het hoofd te kennen; 

 Leden kunnen hun belangstelling voor een klein koor kenbaar maken aan het bestuurslid 
verantwoordelijk voor de ledenadministratie.  

 De muziekcommissie beslist of een lid tot een klein koor kan worden toegelaten en informeert het 
lid over het besluit  

 Degene die een optreden regelt, stelt in overleg met de opdrachtgever de omvang van een klein 
koor voor dat optreden vast; 

 De dirigent kiest, in overleg met degene die een optreden regelt, de voorzangers en muzikanten. De 
dirigent kiest vervolgens de overige zangers en houdt hierbij, zo veel mogelijk, rekening met een 
goede roulatie; 

 De lijsten met deelnemers aan een optreden van een klein koor zijn opvraagbaar bij degene die een 
optreden regelt. 

Artikel 12. COMMUNICATIE NAAR LEDEN 

Schriftelijke communicatie van het bestuur naar de leden en de dirigent gebeurt via e-mail en de 
website van Rumor di Mare (www.rumordimare.nl) geschieden. Leden die niet over toegang tot e-mail 
en de website beschikken krijgen de informatie op papier toegestuurd. 

Artikel 13. WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden genomen met een meerderheid van 
tenminste 2/3 van de in de ALV uitgebrachte stemmen.  

Artikel 14. UITZONDERLIJKE GEVALLEN  

Indien een tegenspraak tussen Statuten en Huishoudelijk Reglement mocht optreden, worden de 
Statuten als bepalend geacht. 

In de gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur 

 

http://www.rumordimare.nl/

