Huishoudelijk reglement van de Bond voor Smart & Levensliederen
1- Algemeen
In dit reglement wordt verstaan onder:
Bond : Bond voor Smart & Levensliederen
Deelnemers : Aangesloten koren bij de Bond voor Smart & Levensliederen
Bestuur : Bestuurders van de Bond voor Smart & Levensliederen
2- Aanmelden
a) Het is mogelijk dat koren van een ander genre zich aansluiten bij de bond.
b) Aanmelding kan alleen schriftelijk geschieden d.m.v. het volledig ingevulde aanmeldingsformulier.
c) Deelname gaat in op het tijdstip van de toelating door het bestuur, tenzij het koor, dat de aanvraag heeft
ingediend, uitdrukkelijk een andere datum van ingang verlangt en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
d) Deelname kan door het bestuur worden geweigerd indien:
1. het inschrijfformulier niet naar waarheid is ingevuld;
2. de deelnemer zijn verplichtingen tegenover een andere organisatie niet is nagekomen;
3. het lidmaatschap van een andere zangorganisatie door wangedrag is ontnomen/opgezegd;
4. als de rekening niet voldaan wordt.
e) Bestuurswisselingen dienen per direct te worden doorgegeven.
f) Het koor dient elk jaar vóór 1 maart aan het secretariaat van de bond de gegevens te verstrekken aangaande
de samenstelling van het koorbestuur, het aantal leden per 1 januari en andere gegevens betreffende de dirigent
etc., welke vragenlijst begin van het jaar wordt toegezonden.
3- Beëindiging
a) Deelname eindigt:
1. Door ongeoorloofd gedrag.
2. Door opzegging van de bond, indien de deelnemer zijn verplichtingen jegens de bond niet nakomt;
b) Kan schriftelijk of per mail geschieden vóór 15 november voor het daarop volgende kalenderjaar en
ondertekend door minimaal twee bestuursleden.
c) Wanneer de overeenkomst in de loop van het kalenderjaar wordt beëindigd, door bijvoorbeeld opheffing van
het koor, blijven de financiële verplichtingen in zijn geheel voor dat kalenderjaar verschuldigd en blijft het
huishoudelijk reglement van toepassing.
4- Contributies en andere verplichtingen
a) Contributies worden per koorlid, per kalenderjaar berekend, inclusief wettelijke afdracht Buma en KNN.
b) Ingeval een verhoging aan de bond opgelegde afdracht van de Buma, Stemra, KNN, door overkoepelende en/of
samenwerkende organisaties of van rijkswege, zal deze het eerstvolgende jaar met terugwerkende kracht worden
doorberekend. Jaarlijks wordt de contributie verhoogd op indexbasis van het CBS.
c) Betalingen dienen tijdig te geschieden op de door de bond te bepalen wijze.
d) De penningmeester verstrekt steeds schriftelijk of per mail een factuur van de te betalen afdrachten welke,
na melding, eventueel in 2 gelijke termijnen dienen te worden voldaan.
e) Bestaande koren, welke opgericht zijn voor 1 januari van het jaar waarin men zich aanmeldt, zijn contributie
verschuldigd voor het hele jaar.
f) Van koren, welke opgericht zijn in het jaar dat men zich aanmeldt, wordt de contributie evenredig verrekend
over de resterende aantal maanden van het jaar van het aantal koorleden wat de deelnemer op dat moment telt.
g) Indien er van rijkswege een verbod op koorzang is, zal er geen restitutie plaatsvinden.
h) Eénmaal per jaar dient het koor opgave te doen als de Buma dat verzoekt van het ten gehore gebrachte
repertoire tijdens uitvoeringen.

5- Bezoeken van bestuursleden aan deelnemers
a) Leden van het bestuur hebben vrijelijk toegang tot repetities, concerten, festivals en uitvoeringen
van de aangesloten deelnemers.
b) Het bestuur kan desgewenst/zo nodig ledenvergaderingen van de aangesloten koren bijwonen.
Dit zal vooraf telefonisch of schriftelijk medegedeeld worden aan het te bezoeken koor.

6- Bestuur
a) Het bestuur is belast met het besturen van de bond.
7- Festivals
a) Festivals georganiseerd door de bond zijn alleen voor de aangesloten koren.
b) Het bestuur bepaalt plaats en datum van de festivals.
c) Ook beslist het de eventuele financiële bijdrage per koor of per koorlid voor deelname aan het festival.
d) Deze financiële bijdrage dient voor het plaatsvinden van het evenement te worden voldaan op een door de
penningmeester te bepalen wijze.
e) Koren met een langdurige contributieschuld kunnen van deelname worden uitgesloten.
f) Mocht een koor door bijzondere omstandigheden van deelname moeten afzien en wordt dit schriftelijk met
reden omkleed aan de bond gemeld, dan kan de bond het betrokken koor dispensatie van de verplichte
deelnamekosten verlenen.
8-Slot
a) Elke deelnemer van de bond dient in het bezit te zijn van het huishoudelijk reglement welke meegezonden
wordt met de bevestiging.
b) In gevallen waarin dit huishoudelijke reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

