Welkom bij
Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc
Lidmaatschap
• Aanmelding bij de vereniging gebeurt door middel van het daarvoor bestemde
inschrijfformulier of via de website Lid worden (stjeannedarc.nl)
• Contributie wordt jaarlijks geïndexeerd en per kwartaal geïncasseerd.
• Wijzigingen in persoons-/adresgegevens dienen te worden doorgegeven aan de secretaris.
• De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn terug te vinden op de
website.
• Opzegging van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk. Met ingang van het kwartaal na de
opzegging is geen contributie meer verschuldigd.
• Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Bruikleen instrument/uniform
• Leden die een instrument in bruikleen hebben van de vereniging ondertekenen hiervoor een
bewijs van ontvangst/bruikleen. Leerlingen betalen € 25,- per jaar voor het in bruikleen
hebben van een instrument. Niet-leerlingen bekostigen zelf het klein materiaal zoals rieten en
ventielolie.
• Leden zijn verantwoordelijk voor het in bruikleen hebben van het instrument/uniform. Bij
mogelijke schade dient in de eerste plaats de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te
worden aangesproken. Mocht deze niet uitkeren dan wordt in overleg met het bestuur naar
een oplossing gezocht.
• Reparaties aan een in bruikleen verstrekt instrument mogen alleen gedaan worden met
toestemming van het bestuur.
• In bruikleen gegeven instrumenten/uniformen mogen zonder toestemming alleen voor
verenigingsdoeleinden worden gebruikt.
• Bij opzegging van het lidmaatschap dient het instrument te worden ingeleverd bij de
materiaalverantwoordelijke binnen het bestuur. Tevens dient het uniform (gestoomd) te
worden ingeleverd bij de bestuursverantwoordelijke van de geleding.
Repetities/concerten/optreden
• Leden zijn gehouden aanwezig te zijn bij repetities. Mogelijke verhindering dient vooraf
gemeld te worden bij de contactpersoon van de geleding.
• Leden zijn gehouden aanwezig te zijn bij een concert/optreden. Mogelijke verhindering dient
vooraf gemeld te worden bij de contactpersoon van de geleding.
• Leden zijn bij een concert/optreden gehouden het door hen verstrekte uniform te dragen.
Bestuur
• Het bestuur vergadert maandelijks.
• Het bestuur bestaat momenteel uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
•
•

Jan van der Lans
Annemarie Koot
Laurent Zuiderduin
Anita van der Hagen
Rene D’ Hooghe
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Digitale communicatie met het bestuur gebeurt via contact@stjeannedarc.nl
De website van de vereniging is te vinden via www.stjeannedarc.nl.

