
Aangepast n.a.v. ledenvergadering okt 2016 
 

Huishoudelijk reglement Grachtensmart 
 
Wat is Grachtensmart 

1. Grachtensmart is een koor dat mensen wil stimuleren te zingen onder het motto: 
“zingen helpt!”. Het koor zingt hoofdzakelijk Nederlandse liedjes maar vooral 
smartlappen. 

2. Grachtensmart bestaat uit maximaal 70 leden, verdeeld over 5 stemgroepen. 
3. Grachtensmart treedt graag op voor (een groot) publiek. Ongeveer 6 keer per 

jaar. 

 
Hoe werkt Grachtensmart 

1. Er wordt een repertoire van voornamelijk smartlappen ingestudeerd onder leiding van een dirigent. 

2. Er is wekelijks van 20.30 uur tot 22.15 uur een repetitie op een vaste locatie in de binnenstad. 
 
Wat heeft Grachtensmart nodig 
1) Enthousiaste leden die hun zang- en andere talenten in willen zetten om een kwalitatief goed en leuk 

koor te krijgen en te behouden. 
2) Een bestuur dat gekozen is door de ledenvergadering 
 

3) Een bestuur dat de voorwaarden verzorgt: 
a. Opzetten en faciliteren van werkgroepen, zoals: 

- Repertoire commissie 
- Organisatie “leuke dingen” 
- Financiële commissie voor controle jaarrekening 
- Optredens 
- Wachtlijst beheer 
- Materiaalbeheer 

b. Beheren van de financiën van het koor 
c. Opdrachtgever voor dirigent en muzikanten 
d. Jaarlijks organiseren van een ledenvergadering 
e. De leden betrekken bij commissies 
f. tijdig leden informeren bij ontwikkelingen rondom het koor. 

 
Wat vraagt Grachtensmart van de leden 

1. Aanwezigheidsplicht van 80% bij alle repetities en optredens. Afwezigheid wordt uiterlijk één dag 
voor een repetitie of optreden bij de betreffende contactpersoon gemeld. 

3. Tijdens de repetities de aanwijzingen van de dirigent opvolgen. Luister naar elkaar en ga tijdens de 
repetities niet in gesprek met de buren. 

4. Help bij het klaarzetten en opruimen van de repetitieruimte en hulp bij bardiensten. 
5. Betaal consumpties volgens het bonnensysteem 

 
“Plichten” voor alle leden 

1. Zingen  
2. Contributie betalen 
3. Op tijd komen 
4. Van je hart geen moordkuil maken:  

- als er vragen zijn, stel ze  
- als je suggesties hebt, laat ze horen 

5. Als je stopt als lid geef je dit 3 maanden van tevoren door. 
 
In alle bijzondere situaties zal het bestuur conform de statuten en in de geest van het koor een beslissing 
nemen.  Aan de leden zal verantwoording worden afgelegd. 
 
Alle bepalingen en beslissingen mogen niet in strijd zijn met de statuten van de zangvereniging 
Grachtensmart! 


