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Een aantal dingen dat je moet weten wanneer je lid bent van het Berkoper Popkoor:
Het doel van het Berkoper Popkoor:
Het doel van het Berkoper Popkoor is om als een groep popmuziek ten gehore te
brengen aan een groter publiek door middel van optredens. Daarbij zal ook gebruik
gemaakt worden van o.a attributen, choreografie en dresscode.
• Over de repetities
De wekelijkse repetitie is op donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur in MFA Mejander
in Oldeberkoop. Tijdens sommige basisschoolvakanties en de zomervakantie in de
maanden juli en augustus zijn er geen repetities, tenzij anders wordt aangekondigd
door het bestuur.
Het is wenselijk dat iedereen op de repetitieavond om 19.50 uur aanwezig is.
Als je op de repetitieavond te laat bent en het koor is reeds begonnen, kom dan zo
geruisloos binnen en zoek je plaats op.
Ben je een donderdagavond verhinderd om bij de repetities aanwezig te zijn, dan moet
je je afmelden bij de secretaris.
Er wordt van je verwacht dat je zoveel mogelijk aanwezig bent bij de repetities, dit om
de continuïteit te waarborgen. Ben je regelmatig niet aanwezig op de repetities, om
redenen anders dan ziekte of overmacht, dan informeert het bestuur naar de reden
van afwezigheid. Het bestuur kan dan eventueel beslissen om je te vragen het koor te
verlaten.
Wanneer het gedrag van een lid belemmerend werkt op een goed verloop van
repetities of optredens, dan zal het bestuur het betreffende lid ter verantwoording
roepen.
• Over het aanmelden als lid
Om je aan te melden bij het Berkoper Popkoor dien je het inschrijfformulier volledig in
te vullen en in te leveren bij één van de bestuursleden. Na aanmelding ontvang je het
huishoudelijk reglement, een map met bladmuziek en toegang tot de besloten website
met oefenmuziek.
LET OP : Bladmuziek, mappen en evt. oefen-cd’s blijven eigendom van het Berkoper
Popkoor.
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• Over het opzeggen van het lidmaatschap
Opzeggingen schriftelijk aan het bestuur per 1e van de maand met inachtneming van
1 kalendermaand opzegtermijn. Op de datum van opzegging dient de map met
bladmuziek ingeleverd te zijn bij één van de bestuursleden. Indien niet aan deze
voorwaarde wordt voldaan, zal contributie verschuldigd blijven tot het moment
waarop wel aan de voorwaarde is voldaan.
• Over de contributie
De contributie bedraagt € 13,50 per maand. De contributie wordt via automatische
incasso overgemaakt op de rekening van het Berkoper Popkoor, waartoe je de
penningmeester hebt gemachtigd door middel van het inschrijfformulier. LET OP: de
contributie gaat de eerste kalendermaand na aanmelding in.
• Over de optredens
Het Berkoper Popkoor stelt zich ten doel om elk jaar een aantal optredens te
verzorgen. De jaarlijks terugkerende uitvoering met een wisselend thema heeft ten
doel nieuwe nummers aan een groter publiek te presenteren.
Per optreden stelt het bestuur de dresscode vast; de leden worden geacht zich
hieraan te conformeren.
• Over het bestuur
Voor informatie over de bestuurssamenstelling en de taakverdeling binnen het bestuur
verwijzen we je naar de statuten waarvan afschrift verkrijgbaar is bij het secretariaat.
Voor eventueel meer informatie kun je je richten tot één van de volgende
bestuursleden:
Naam

Functie

Telefoonnr.

Email-adres

Elsbeth Schoonhoven
Carolien van Dijk
Nicole Brandsma
Hielkje Koets-Kooistra
Annemieke Bindels

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

0513-436726
0516-850435
0561-617568
0513-464235
06-44234312

elsbethschoonhoven@gmail.com
dijk_c_van@hotmail.com
n.brandsma@home.nl
hielkjekoetskooistra@hotmail.nl
annemieke.bindels@
jozefheerenveen.nl

www.berkoperpopkoor.nl info@berkoperpopkoor.nl
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