
STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: Muziekvereniging Sint Caecilia Voorburg

en is gevestigd te Leidschendam-Voorburg.

Artikel 2

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en is een voortzetting van de

Muziekvereniging Sint Caecilia Voorburg en Vereniging MCL, beiden  gevestigd

te Leidschendam-Voorburg.

DOEL

Artikel 3

1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de amateuristische

muziekbeoefening in de ruimste zin des woord, mede om daardoor een zo

hoog mogelijk muzikaal en technisch niveau te bereiken van de afdelingen.

2. De vereniging tracht dit doel met alle wettige middelen te bereiken en wel in

het bijzonder door: 

a. het geven en/of verzorgen van muziekonderricht en ritmische training

aan leden en juniorleden; 

b. het bevorderen van het ensemblespel en de ritmiek door middel van

repetities;

c. het verzorgen van optredens in het openbaar door de vereniging of 

door één of meer samengestelde afdelingen of groepen, alsook door

solisten uit de vereniging;

d. het deelnemen aan concoursen, zowel nationaal als internationaal;

e. het medewerking verlenen aan festiviteiten;

f. het voeren van een goed en verantwoord muzikaal, financieel en

organisatorisch beleid; 

g. en alle overige middelen die de verwezenlijking van het gestelde doel

kunnen bevorderen.

LEDEN

Artikel 4 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die de meerderjarige leeftijd

hebben bereikt. 

2. Leden worden onderscheiden in:

a. gewone leden en

b. bijzondere leden.

3. De gewone leden zijn zij, die gerechtigd zijn aan de oefeningen en

uitvoeringen van de vereniging deel te nemen.

4. Bijzondere leden zijn zij, die niet de activiteiten van de gewone leden, als in

lid 3 van dit artikel bedoeld, verrichten, doch enige functie in de vereniging

bekleden of op enige andere wijze dan hiervoor omschreven in de

vereniging actief zijn.

JUNIORLEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE,

BEGUNSTIGERS 

Artikel 5 

1. Juniorleden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging, zoals

genoemd in artikel 4, lid 3 deelnemen, doch nog niet de meerderjarige

leeftijd hebben bereikt. 

2. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging

financieel te steunen met een door het bestuur vast te stellen

minimumbijdrage.

3. Juniorleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen

dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

4. Ereleden zijn leden of ex-leden, die zich jegens de vereniging bijzonder

verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden benoemd door de algemene

vergadering op voordracht van of het bestuur of minimaal twintig leden.

Het besluit tot benoeming dient te worden genomen met een meerderheid

van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 
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5. Leden van verdienste zijn leden of ex-leden, die zich jegens de vereniging

zeer verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden door het bestuur als

zodanig benoemd. 

6. Ereleden en leden van verdienste, die ten tijde van het passeren van deze

akte als zodanig bestaan, worden geacht te zijn benoemd op de wijze als in

de vorige leden 4 en 5 omschreven.

Artikel 6

1. Zij, die als lid, juniorlid of begunstiger wensen te worden toegelaten,

moeten schriftelijk van dat verlangen kennis geven aan de secretaris van

het bestuur der vereniging, met dien verstande, dat voor minderjarigen de

handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger vereist is.

2. De secretaris van het bestuur geeft binnen vier weken na ontvangst van de

aanvraag om toelating, als in lid 1 van dit artikel bedoeld, aan de

aanvrager schriftelijk kennis dat hij als zodanig al dan niet is toegelaten.

3. Zij, die als lid, juniorlid of begunstiger zijn toegelaten zijn gebonden aan de

statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en door de

ledenvergadering genomen besluiten. Zij dienen zich te onderwerpen aan

de voorschriften, welke door het bestuur ter uitvoering daarvan worden

uitgevaardigd.

4. Zij, die ten tijde van het passeren van deze akte als lid, juniorlid of

begunstiger zijn ingeschreven, worden geacht op de wijze, bedoeld in lid 2

van dit artikel, te zijn toegelaten.

5. Zij, die als lid of juniorlid wensen te worden toegelaten, dienen tegelijk met

de aanvraag daartoe een bij huishoudelijk reglement vast te stellen

inschrijfgeld te storten welk bedrag wordt gerestitueerd ingeval zij niet als

zodanig worden toegelaten.

6. Zij, die als juniorlid zijn toegelaten worden bij het bereiken van de

meerderjarige leeftijd automatisch lid van de vereniging.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door schriftelijke opzegging van het lid;

c. door opzegging namens de vereniging. Deze opzegging kan geschieden

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het

lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het zijn

verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid

in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging

handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan

slechts geschieden per de eerste dag van de kalendermaand met

inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal één maand.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de 

datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit

waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard,

te zijnen opzichte uit te sluiten. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt, door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op

de grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het

lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van

de kennisgeving van het besluit beroep open op de eerstvolgende

algemene vergadering. Betrokkene wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk

van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Het besluit van

de algemene vergadering tot opzegging of ontzetting zal moeten worden

genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft

de jaarlijkse bijdrage naar rato verschuldigd over de periode dat het

lidmaatschap heeft geduurd.

9. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor ten hoogste drie maanden,

indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting

te besluiten. Gedurende de schorsingsperiode kunnen de aan het

lidmaatschap of juniorschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

10. Het bepaalde in dit artikel is eveneens van toepassing op juniorleden.
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EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN

BEGUNSTIGERS  

Artikel 8

1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde

wederzijds door opzegging worden beëindigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

GELDMIDDELEN

Artikel 9

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

a. het door de vereniging verworven kapitaal en de revenuen daarvan;

b. de contributies van de leden en de juniorleden en de donaties van

begunstigers;

c. erfstellingen, legaten, schenkingen en subsidies;

d. opbrengsten van collectes, welke ten bate van de vereniging of één der

afdelingen worden gehouden;

e. opbrengsten uit concerten, shows en andere optredens;

f. andere inkomsten.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 10 

1. De door de leden en juniorleden verschuldigde contributies en overige

bijdragen worden vastgesteld door de algemene vergadering. Bij die

vaststelling kan onderscheid gemaakt worden naar leeftijd, aantal

gezinsleden of andere omstandigheden.

2. Het bestuur bepaalt op welke wijze aan de financiële verplichtingen moet

worden voldaan.

3. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in bijzondere

gevallen besluiten, dat het door een lid of juniorlid verschuldigde geheel of

gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd. Een zodanig besluit wordt de

betrokkene door de penningmeester schriftelijk medegedeeld.

RECHTEN EN PLICHTEN

Artikel 11

De rechten en plichten van alle in artikel 4 en 5 genoemden worden vastgesteld

in het Huishoudelijk Reglement.

BESTUUR

Artikel 12

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuursleden

wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De bestuursleden worden

door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd,

behoudens het bepaalde in lid 2.

2. De algemene vergadering kan besluiten dat maximaal twee leden van het

bestuur buiten de leden worden benoemd.

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan

en eventueel een vice-voorzitter. De voorzitter wordt steeds als zodanig

door de algemene vergadering benoemd. De bestuursleden moeten

meerderjarig zijn. 

4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien

zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een

meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte

stemmen. De schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie maanden

gevolgd wordt door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

5. Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur

op te maken rooster. Het bestuur kan besluiten, dat jaarlijks meer dan één

bestuurslid aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

6. Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun

benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun

voorganger in. De algemene vergadering kan voor de aanvaarding een

ander tijdstip vaststellen. 

7. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.

8. In een tussentijdse vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Op

de eerstvolgende jaarvergadering moet een bestuursbesluit dienaangaande

door de leden worden bekrachtigd. 

9. Tijdens het bestaan van een vacature geldt het bestuur als volledig. Zodra

het aantal bestuursleden minder dan vijf bedraagt, zal het bestuur een

algemene ledenvergadering bijeen roepen, te houden binnen één maand

nadat het aantal bestuursleden minder dan vijf is.

-6-



TAKEN VAN HET BESTUUR

Artikel 13

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De verenging

wordt in rechte vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijk

handelende bestuursleden. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een

schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging

buiten rechte kan door het bestuur aan ieder van zijn leden, alsook aan elk

lid van de vereniging worden opgedragen.

2. Voor het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, voor

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het

bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

3. Voor het aangaan van overige, niet in artikel 13 lid 2 bedoelde

rechtshandelingen is, voor zover deze niet binnen het kader van een

goedgekeurde begroting vallen, een daartoe strekkend besluit van het

bestuur vereist.

4. Aangezien de penningmeester primair verantwoordelijk is voor het

financiële beleid en de begrotingsbewaking, is het anderen niet toegestaan

eigenmachtig uitgaven van welke aard dan ook te doen ten laste van de

verenigingskas, noch financiële verplichtingen aan te gaan. 

Artikel 14

De taak van het bestuur komt tot uitdrukking in de functieomschrijving van de

bestuursleden:

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden en draagt

zorg voor een goede en correcte gang van zaken. Hij houdt tevens toezicht

op de naleving van de statuten en reglementen.

2. De secretaris verzorgt de correspondentie en is verantwoordelijk voor de

samenstelling van de notulen, hij stelt de bestuursleden op de hoogte van

de gevoerde correspondentie en zorgt voor verzending van convocaties en

kennisgeving van voorgenomen bestuurs- en ledenvergaderingen. Tevens

draagt hij zorg voor de samenstelling en het bijhouden van een algemeen

archief.

3. De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van een

overzichtelijke financiële administratie, het opstellen van reële begrotingen

en begrotingsbewaking, alsmede voor het samenstellen van de

jaarrekening. Hij is bevoegd uitgaven te doen welke vallen binnen het

kader van de door de ledenvergadering goedgekeurde begroting. Voor alle

overige uitgaven dient overeenkomstig het gestelde in artikel 13 lid 3

binnen het bestuur overleg te worden gepleegd.

4. De overige bestuursleden zijn de vorengenoemde functionarissen

behulpzaam bij het vervullen van hun taak, zo nodig vervangen zij hen.

Bovendien worden zij belast met alle overige bestuurlijke zaken die zich

voordoen.

5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het

bestuur worden benoemd.

BESTUURSVERGADERINGEN 

Artikel 15 

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of degene, die hem als

zodanig vervangt, dit nodig acht of tenminste twee bestuursleden dit

verzoeken. Aan dit verzoek moet binnen twee weken zijn voldaan.

2. De voorzitter of zijn plaatsvervanger heeft de bevoegdheid de

beraadslaging over aan de orde zijnde onderwerpen te sluiten, tenzij het

bestuur in meerderheid anders besluit.

3. Bij staken van stemmen wordt herstemd. Indien de stemmen dan weer

staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

4. Het bestuur kan besluiten om in plaats van notulen te volstaan met een 

besluitenlijst. De notulen casu quo de besluitenlijst worden door het

bestuur vastgesteld.

5. De leden kunnen op hun verzoek dan wel op uitnodiging van het bestuur

tot een bestuursvergadering worden toegelaten en daar in de gelegenheid

worden gesteld het woord te voeren, één en ander volgens door het

bestuur vast te stellen regels. 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 16

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten

en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene

vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze

vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige
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bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar

gevoerde bestuur.

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste

twee leden (de kascommissie) die geen deel mogen uitmaken van het

bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het

lopende en laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt op de

jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Indien het onderzoek

bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, kan de commissie zich, na

goedkeuring door de algemene vergadering, door een deskundige doen

bijstaan.

4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste

inlichtingen te verschaffen, haar de kas en de waarden der vereniging te

tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de

rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt

geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie

bestaande uit tenminste drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het

bestuur, welke de rekening en verantwoording opnieuw onderzoekt. Deze

commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde

kascommissie. De algemene vergadering bepaalt de datum, waarop aan

haar verslag wordt uitgebracht van de bevindingen van de commissie.

Indien ook dan de goedkeuring wordt geweigerd, neemt de algemene

vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de

vereniging nodig geacht worden. 

BIJEENROEPING EN AGENDA VAN DE ALGEMENE

VERGADERING 

Artikel 17

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met

inachtneming van een termijn van veertien dagen, de dag van oproeping

en van de vergadering niet meegerekend. Een algemene vergadering wordt

voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van het bestuur

of op schriftelijk verzoek van tien of meer leden, dan wel zoveel leden als

tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een

algemene vergadering uit te brengen. De bijeenroeping geschiedt door een

kennisgeving te zenden aan alle in artikel 18 lid 1 genoemden.

2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te

houden vergadering, alsmede de agenda.

3. De agenda van een algemene vergadering wordt door het bestuur

vastgesteld.

4. De agenda van een jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:

a. opening; 

b. mededelingen en ingekomen stukken;

c. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;

d. rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen

boekjaar gevoerde beleid en verslag van de bevindingen van de

kascommissie; 

e. begroting en contributievaststelling;

f. verkiezing van bestuursleden;

g. benoeming van de kascommissie;

h. artistiek beleid en activiteiten;

i. rondvraag;

j. sluiting.

5. Op schriftelijk verzoek van tien of meer leden dan wel zoveel leden als

tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene

vergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op

de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste

twee dagen vóór de algemene vergadering, de dag van ontvangst en van

de vergadering niet meegerekend. Bekendmaking hiervan geschiedt op een

door het bestuur te bepalen wijze.

6. In afwijking van het vorenstaande moet een voorstel tot statutenwijziging

worden verzonden tenminste drie weken vóór de algemene vergadering,

de dag van verzending en van de vergadering niet meegerekend.

7. Na ontvangst van een verzoek als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is het

bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een

termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot

bijeenroeping binnen twee weken geen gehoor wordt gegeven door het

bestuur, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de 

wijze als bepaald in lid 1 van dit artikel.

8. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen op

de wijze als in lid 7 van dit artikel is bedoeld, kunnen zij de vergadering

bijeenroepen door middel van een advertentie in een te Leidschendam-

Voorburg veel gelezen dag- en/of weekblad.
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TOEGANG TOT EN STEMRECHT IN DE ALGEMENE

VERGADERING

Artikel 18 

1. Alle in artikel 4 lid 1 en artikel 12 lid 2 genoemden en de wettelijke

vertegenwoordigers van de juniorleden, hebben toegang tot de algemene

vergadering en hebben de bevoegdheid aldaar het woord te voeren of

voorstellen te doen.

2. leder lid, zoals omschreven bij artikel 4 lid 1, alsmede de wettelijke

vertegenwoordiger van de juniorleden, heeft één stem en is bevoegd zijn

stem door een schriftelijk gemachtigd ander lid uit te doen brengen, met

dien verstande dat het aantal volmachten waarvoor men mag optreden,

niet meer bedraagt dan drie.

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 19

1. Alle besluiten in de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte

meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is

bepaald. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen,

zodat niet in aanmerking komen blanco, ondertekende en van niet ter zake

doende mededelingen of tekens voorziene stemmen.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling of schriftelijk indien één van de

leden dit wenst. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Besluitvorming

bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming

verlangt.

3. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over

personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een

tweede stemming plaats tussen de twee personen, die het grootste aantal

stemmen op zich verenigden en is hij gekozen, op wie bij de  tweede

stemming de meerderheid der stemmen is uitgebracht. Indien bij die

tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

4. De voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, leidt de vergadering.

De secretaris of zijn plaatsvervanger houdt notulen bij, welke in de

eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

5. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat

door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt

voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over

een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk  na het

uitspreken van het hierboven omschreven oordeel de juistheid daarvan

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid

der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of

schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door

deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke

stemming.

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 20

1. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een 

algemene vergadering, waar tenminste de helft van het totaal aantalleden

aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste

twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Deze vergadering wordt

bijeengeroepen met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 6.

2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de

orde is, minder dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is,

wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, die niet later dan vier

weken na de eerste zal worden gehouden. In deze vergadering kan tot

statutenwijziging worden besloten met een meerderheid van tenminste

twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal

aanwezigen.

3. Zij, die de oproeping van de algemene vergadering tot behandeling van

een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten bij toezending

van de agenda een afschrift van dat voorstel voegen, waarin de voorgedra-

gen wijziging woordelijk is opgenomen. Juniorleden kunnen  van het

wijzigingsvoorstel in kennis worden gesteld door de stukken op een daartoe

geschikte plaats voor hen en hun ouders of verzorgers ter inzage te leggen. 

4. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een

notariële akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek

afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te

leggen ten kantore van het handelsregister bij de Kamer van  Koophandel,

binnen welker gebied de vereniging is gevestigd. Aan de leden en junioren

wordt op hun verzoek een afschrift van de statuten ter hand gesteld.
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ONTBINDING

Artikel 21

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel

is van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het 

besluit tot ontbinding lid of juniorlid waren. leder hunner ontvangt een

gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere

bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 22 

1. De algemene vergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast waarin

tenminste de rechten en plichten worden vastgelegd van alle in artikel 4 en

5 genoemden.

2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar

die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Laila van der Wal,

kandidaat-notaris; als waarnemer van

mr. Jeannine Antoinette Cecile Marle Geurts, notaris te Wassenaar 

op 12 maart 2010
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  M UZIEKVERENIGING   St Caecilia       VOORBURG  

Huishoudelijk Reglement
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Huishoudelijk Reglement

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

1. Dit reglement verstaat onder:

De Vereniging:

Muziekvereniging Sint Caecilia Voorburg.

De Statuten:

de Statuten van de vereniging, zoals laatstelijk vastgesteld op 12 maart 

2010.

Het bestuur:

het bestuur van de vereniging.

De leden:

de leden van de vereniging, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld worden

daar ook de junioren mee bedoeld.

De begeleidingscommissie:

twee of meer leden, waarvan een lid de voorzitter is, die de

organisatorische leiding vormen van een afdeling.

De afdelingen:

de verschillende muzikale ensembles binnen de vereniging.

De dirigent:

degene die door het bestuur is aangesteld om de betreffende afdeling

muzikaal te leiden.

De docent:

degene die door het bestuur is aangetrokken om de leerlingen van de

vereniging op te leiden in de relevante disciplines (instrument, zang, dans,

etc.).

De leerling:

een lid van de vereniging in opleiding.

2. Overal waar in dit reglement een mannelijke aanduiding wordt gebruikt is

eveneens het vrouwelijke equivalent van toepassing.

3. Overal waar in dit reglement sprake is van “communiceren”, “mededelen”,

“verstrekken van informatie”, “verlenen van toestemming” , “schriftelijke

goedkeuring”  en andere bewoordingen die het uitwisselen van informatie

dan wel het verlenen van bepaalde rechten betreffen, is e-mail geëigend,

tenzij expliciet anders vermeld.

DOEL

Artikel 2

Het doel van dit reglement is een nadere regeling van zaken die in de Statuten

niet of slechts in hoofdzaken zijn vastgelegd. Dit reglement mag geen

bepalingen bevatten in strijd met de Statuten.

DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN,

JUNIORLEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE EN

BEGUNSTIGERS

Artikel 3

1. Leden en juniorleden zijn gerechtigd deel te nemen aan de oefeningen en

uitvoeringen van de afdelingen van de vereniging tot welke zij zijn

toegelaten.

2. Leden en juniorleden zijn verplicht, wanneer zij deelnemen aan de

oefeningen en uitvoeringen, zich te houden aan de geldende regels en

afspraken binnen de betreffende afdeling. Leden dienen, wanneer zij

gebruik maken van verenigingsfaciliteiten, zoals ruimtes, instrumenten,

partituren, installaties etc deze na afloop achter te laten in de ordentelijke

staat waarin zij deze hebben aangetroffen.

3. Leden verplichten zich in principe tot het deelnemen aan de oefeningen en

uitvoeringen van de afdelingen, waartoe zij zijn toegelaten. Indien een lid

of juniorlid niet in staat is deel te nemen aan een oefening is hij verplicht

zich af te melden bij de begeleidingscommissie. Indien een lid niet deel kan

nemen aan een uitvoering dient hij dit ruim van te voren met de

begeleidingscommissie te overleggen.

4. In geval leden zich niet houden aan de verplichtingen zoals genoemd in

artikel 3.2 en 3.3 kan de begeleidingscommissie een berisping of een

officiële waarschuwing geven.

5. In zwaarwegende gevallen kan een begeleidingscommissie het bestuur

verzoeken over te gaan tot schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap van

het betreffende lid.

6. In geval van schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap wordt betrokkene

terstond schriftelijk, niet per e-mail, van het besluit met opgave van

redenen in kennis gesteld. 

Het staat betrokkene vrij binnen een maand na de ontvangst van de

kennisgeving van het besluit beroep aan te tekenen op de algemene

vergadering.
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Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

TAKEN VAN HET BESTUUR

Artikel 4

Ter aanvulling en nadere uitwerking van artikel 13 van de Statuten geldt het

volgende:

1. De voorzitter heeft de volgende taken:

- leidt de bestuurs- en algemene ledenvergadering;

- stelt, samen met de secretaris, de agenda vast van de bestuurs-, leden- 

en de gezamenlijke commissievergaderingen;

- houdt zich op de hoogte van wat er in de vereniging omgaat en draagt

zorg voor een goede en correcte gang van zaken;

- houdt toezicht op de naleving van de Statuten, reglementen en overige

besluiten;

- onderhoudt de contacten en vertegenwoordigt de vereniging, zowel

binnen als buiten de vereniging.

2. De secretaris heeft de volgende taken:

- beheert en houdt de bestanden bij van: de leden, de ereleden en leden

van verdienste, de afdelingen, de diverse commissies en de externe

relaties;

- is verantwoordelijk voor de samenstelling van de notulen en het

jaarverslag;

- is verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie;

- is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie;

- is verantwoordelijk voor het opstellen en de verzending van de

uitnodiging en de agenda voor bestuurs-, leden- en gezamenlijke

commissievergaderingen;

- verzorgt de contracten voor de docenten en de dirigenten, verhuur van

gebouw en apparatuur en alle externe optredens;

- draagt zorg voor het samenstellen en bijhouden van het archief;

- beheert, actualiseert en implementeert alle verzekeringspolissen.

3. De penningmeester heeft de volgende taken:

- is verantwoordelijk voor het betalingsverkeer;

- stelt tijdig voor de jaarvergadering de begroting op voor het daarop

volgende jaar en de jaarrekening van het voorafgaande jaar;

- is gemachtigd tot het doen van uitgaven en aangaan van verplichtingen

mits deze vallen binnen de door de ledenvergadering goedgekeurde

begroting tot een maximum van € 5000,=;

- is gerechtigd tot het doen van uitgaven dan wel het aangaan van

verplichtingen van meer dan € 5000,= mits hij daartoe schriftelijke

goedkeuring heeft van de voorzitter of de secretaris en deze uitgaven

vallen binnen de door de ledenvergadering goedgekeurde begroting;

- is gerechtigd tot het doen van uitgaven tot € 10.000,= buiten de door

de ledenvergadering goedgekeurde begroting wanneer hij daartoe

schriftelijke goedkeuring heeft van het dagelijks bestuur;

- is verantwoordelijk voor het beheer en bijhouden van de leden- en

instrumentenadministratie;

- is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de bar;

- is verantwoordelijk voor het innen van de huur, borgsommen en

dergelijke in verband met het gebruik van het muziekgebouw;

- is, mede met de secretaris, verantwoordelijk voor een goede verzekering

van gebouw, instrumenten en overige bezittingen van de vereniging.

4. De opleidingscoördinator heeft de volgende taken:

- houdt toezicht op en coördineert de werkzaamheden van de docenten

en adviseert het bestuur in geval van hiaten; 

- is verantwoordelijk voor een goede opvang, inschrijving en begeleiding

van leerlingen; 

- houdt toezicht op de vorderingen van leerlingen en heeft daartoe, mede

gezien de examens, periodiek overleg met de docenten;

- organiseert de examens;

- coördineert het functioneren van docenten en dirigenten. Het bestuur is

als geheel verantwoordelijk voor het aanstellingsbeleid van docenten en

dirigenten;

- onderhoudt de contacten met de docenten en bevordert en begeleidt de

doorstroming van leerlingen naar de afdelingen van de vereniging.

5. De overige bestuursleden zijn behulpzaam bij het vervullen van alle

bestuurs- en commissietaken en/of vertegenwoordigen een afdeling in het

bestuur . 

COMMISSIES ALGEMEEN

Artikel 5

Het bestuur kan bepaalde bestuurs- en andere taken laten uitvoeren door een

commissie of een persoon. Dit kan een ad-hoc of een permanente

commissie/persoon zijn.
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1. Permanente commissies zijn:

- de Begeleidingscommissie van iedere afdeling van de vereniging. De

benoeming van deze commissies door het bestuur geschiedt op

voordracht van de leden van de betreffende afdeling (zie verder art. 6);

- de Barcommissie;

- de Kascommissie;

- de Websitecommissie.

2. Ook niet-leden kunnen als vrijwilliger deel uitmaken van een commissie.

3. Commissies verrichten hun werk onder eindverantwoordelijkheid van het

bestuur. Het bestuur kan de taken van een commissie nader in een

instructie omschrijven. Als het werk van een commissie onder de specifieke

verantwoordelijkheid van een bepaald bestuurslid valt maakt deze deel uit

van de commissie of houdt zich in ieder geval van de voortgang op de

hoogte.

DE AFDELINGEN: BEGELEIDINGSCOMMISSIES

Artikel 6

Iedere afdeling heeft een beperkte autonomie in de regeling van haar interne

zaken, zowel op muzikaal als op organisatorisch gebied. Deze bevoegdheid

wordt uitgeoefend door een begeleidingscommissie.

1. In beginsel heeft iedere afdeling een begeleidingscommissie. De

begeleidingscommissie bestaat uit ten minste twee leden van de afdeling.

De dirigent vervult hierbij de rol van adviserend lid.

2. De leden van de begeleidingscommissie worden in overleg benoemd door

de afdeling.

3. Tot de taken en bevoegdheden van de begeleidingscommissie behoren:

- de toelating en begeleiding van nieuwe leden (van buiten af als ook

leerlingen van de vereniging) tot de afdeling, een en ander binnen de

grenzen van het door het bestuur bepaalde verenigingsbeleid;

- het aanmelden van nieuwe leden, door middel van een

inschrijfformulier bij de penningmeester in te dienen. Indien

aannemelijk is dat een lid slechts aan een beperkt deel van de

activiteiten van een afdeling zal deelnemen kan de begeleidingscom-

missie het bestuur voorstellen dat het lid een korting krijgt op de

contributie. Het is aan het bestuur een verzoek tot korting al dan niet te

honoreren en de hoogte van de korting vast te stellen;

- het vaststellen en handhaven van algemene regels en afspraken m.b.t.

de gang van zaken tijdens oefeningen, uitvoeringen en andere door de

afdeling georganiseerde evenementen;

- het bij nieuwe leden onder de aandacht brengen van de

lesmogelijkheden, die o.a. de vereniging biedt, om zich te bekwamen in

de muzikale rol op een niveau dat van hem of haar verwacht wordt

binnen de betreffende afdeling;

- het streven naar een evenwichtige muzikale bezetting van de afdeling;

- een goed beheer van de partiturenbibliotheek en overige

verenigingsbezittingen die bij de afdeling in gebruik zijn;

- het opstellen van een jaarbegroting voor de afdeling conform de

richtlijnen van de penningmeester;

- het opstellen van een jaarverslag van de afdeling ;

- het tijdig communiceren van afdelingsactiviteiten aan het bestuur;

- het verzorgen van de sociale contacten binnen de afdeling;

- het werven van en de actieve bemoeienis bij het organiseren van

(betaalde) concerten en andere vormen van optredens en de publiciteit;

- het verzorgen van de communicatie binnen de afdeling. Dit omvat ten

minste: informatie omtrent afdelingsactiviteiten, mededelingen van het

bestuur en relevante informatie n.a.v. de begeleidingscommissie-

vergadering, naar de afdelingsleden.

4. De voorzitter van de begeleidingscommissie is eerste verantwoordelijke

voor de contacten met het bestuur, bij voorkeur via het vertegenwoordi-

gende bestuurslid. Hij belegt en agendeert de begeleidingscommissieverga-

deringen en zit deze voor. De overige leden verdelen de taken in onderling

overleg, deze taakverdeling wordt aan de afdelingsleden bekend gemaakt.

5. De begeleidingscommissie vergadert zo vaak als door de afdeling nodig

geacht wordt. De notulen of tenminste de genomen besluiten worden aan

de leden en het vertegenwoordigende bestuurslid bekend gemaakt.

6. De afdelingen en hun begeleidingscommissies hebben een zekere

autonomie die zijn begrenzing vindt in het algemene verenigingsbeleid en

daar waar de belangen van andere afdelingen in het geding kunnen zijn.

Voor het goed functioneren van de vereniging dragen zowel bestuur als

begeleidingscommissies zorg voor de noodzakelijke onderlinge

informatieverstrekking en beleidsafstemming.

7. Met name op financieel gebied is de autonomie van de afdeling beperkt. Er

worden door de begeleidingscommissie en/of leden van de afdeling geen

betalingen gedaan of verplichtingen aangegaan met financiële

consequenties voor de vereniging tenzij er voorafgaande goedkeuring is
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gegeven door de penningmeester van de vereniging. Worden zulke

verplichtingen toch aangegaan dan zijn de consequenties hiervan voor de

persoon die de verplichting is aangegaan.

DE OPLEIDING: DOCENTEN EN LEERLINGEN

Artikel 7

1. De vereniging verzorgt, zo mogelijk in de ruimste zin, muzieklessen. Het

doel daarvan is het opvoeren van de muzikale kwaliteit en de zorg voor

nieuwe leden.

2. De organisatie van de opleiding behoort tot de bestuurstaak van de

opleidingscoördinator. 

3. Gelet op het doel van de lessen neemt een leerling de morele verplichting

op zich om lid te worden van één van de afdelingen. De leerling is,

behoudens het betalen van lesgeld aan de docent, tevens lid van de

vereniging en derhalve contributieplichtig.

4. Indien een afdeling dit wenselijk acht kan de betreffende

begeleidingscommissie  bepalen dat een leerling, die wil gaan meespelen in

die afdeling, zich voorbereid op het afleggen van een HAFABRA-examen.  

5. Een leerling kan, voor zover voorradig, een instrument van de vereniging

in bruikleen krijgen. Hij tekent daartoe een bruikleenovereenkomst en

betaalt de door het bestuur vastgestelde kosten. 

6. De leerling ontvangt een afschrift van het ingevulde inschrijvingsformulier,

de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, tevens andere voor hem/haar

relevante reglementen en, indien van toepassing, de bruikleenovereen-

komst.

7. Docenten en dirigenten worden door het bestuur benoemd en voeren hun

taken uit onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Dirigenten worden door de betreffende begeleidingscommissie

voorgedragen aan het bestuur. Dirigenten worden door het bestuur

benoemd en voeren hun taken uit onder verantwoordelijkheid van het

bestuur.

8. Voor de uitvoering van hun taak gelden voor de docenten en dirigenten

voorts de overige bepalingen van artikel 13 van de Statuten en de

voorwaarden van het 'Contract voor Verleende Diensten'  dat de secretaris

hen bij benoeming in tweevoud doet toekomen en waarvan één exemplaar

getekend aan de secretaris wordt geretourneerd met de VAR verklaring van

de belastingdienst.

9. Periodiek, doch ten minste één maal per jaar, belegt de

opleidingscoördinator met de docenten een rapportagevergadering over de

vorderingen van de leerlingen en overige zaken die met de opleiding te

maken hebben.

VASTSTELLING EN WIJZIGING

Artikel 8

1. Dit huishoudelijk reglement verkrijgt rechtskracht door goedkeuring van de

Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Vaststelling geschiedt bij

gewone meerderheid van stemmen van de op deze vergadering aanwezige

leden.

2. Wijziging geschiedt op dezelfde wijze als vaststelling.

Aldus vastgesteld door de ledenvergadering van 26 april 2010
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