
's C HIP PER S K OOR "D E M A E S S A N G HER S"

SPELREGELS

Van de leden van het schipperskoor "de Kaessanghers" wordt verwacht dat zij:

1. enthousisme opbrengen en de wil hebben om trouw de repetities te bezoeken.
De repetities worden in de regel gehouden op woensdagochtend van 10.00 -
12.00 uur in Palazzo, Maasstraat te Grave.

2. in principe alle liederen uit het hoofd leren zodat zij bij het optreden de
liederenmap niet nodig hebben.

3. de contributie, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering wordt
vastgesteld, voor de eerste maal vooraf voor 3 maanden en vervolgens wederom
vooraf per maand, per kwartaal of per jaar betalen op rekeningnr.ll.71.23.137
van de Rabobank Grave ten name van de penningmeester van "de Maessanghers" te
Grave. De verplichting tot betaling gaat - nadat men zulks ter beoordeling van
de voorzitter als lid is toegelaten - in na het bijwonen van 2 achtereen-
volgende repetities. Toelating wordt afhankelijk gesteld van het maximaal
toelaatbaar aantal koorleden alsmede de zangkwaliteiten enjof ervaring van
betrokkene.

4. zich bij verhindering afmelden bij het bestuurslid tevens houder van de leden-
administratie (Ruud Clarenbach - tel.nr.0486-472611) of anders bij de secre-
taris van het bestuur (Hans Sweens - tel.nr.0486-412160).

5. bij optredens. zorgen voor de voorgeschreven kleding d.w.z.donkerblauwe
schipperstrui, t-shirt met blauwwitte of blauwrode horizontale strepen,
schipperspet of -muts eventueel nog aangevuld met rode zakdoek of gekleurde
shawl alsmede een blauwgetinte spijkerbroek. Het dragen van sportschoenen is
niet gewenst.

Overige regels:
a. bij aanvragen voor optredens wordt gebruik gemaakt van intekenlijsten, waarop

eenieder moet vermelden of hij wel of niet aanwezig zal zijn. Als er voldoende
leden hebben ingetekend wordt een optreden bevestigd en moet er dus ook op de
betreffende leden kunnen worden gerekend. In de gegeven situatie kan afzeggen
voor een optreden feitelijk niet meer behoudens onvoorziene omstandigheden.
( h ol·

b. een presentielijst wordt bijgehouden voor zowel repetities als optredens om
zo zicht te houden op de graa4 van enthousiasme en vorderingen van individuele
leden.

c. buiten een "Nieuwsbrief" worden er - indien gewenst - tijdens de repetities
zonodig huishoudelijke mededelingen gedaan. Leden, die afwezig zijn geweest,
worden geacht hierover zelf informatie in te winnen bij (bestuurs-)leden.

d. het bestuur bespreekt regelmatig de handel en wandel van het koor en regelt -
waar nodig - de lopende zaken op grond vand~tatuten en het huishoudelijk
reglement.


