
Regels muziekcommissie 

 

 
Uit de statuten: 
“Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 
zijn taak te doen uitvoeren door commissies door het bestuur benoemd”. 
 
 
Muziekcommissie  

� De muziekcommissie bestaat uit max. 5 leden van het koor en de dirigent. De 
dirigent heeft een adviserende stem. Eén lid komt uit het bestuur. De 
muziekcommissie is verantwoordelijk voor de muziek van Crescendo en is 
altijd een zo goed mogelijke afspiegeling van het koor.  

� Uit de commissie wordt een voorzitter en een notulist aangewezen. Deze 
zorgen voor de agenda en de notulen. 

� Minimaal 1x per jaar is er overleg tussen de commissie en het bestuur. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

Nieuw repertoire 

� De nieuwe nummers worden door de muziekcommissie uitgezocht, maar 
kunnen ook door de leden aangedragen worden.  

Verspreiden en beheer nummers  

� De muziekcommissie zorgt voor verspreiding van nieuwe nummers.  
� De muziekcommissie houdt een archief van alle nummers bij. 
� De muziekcommissie zorgt ervoor dat oude nummers weer worden 

ingenomen. 

Verzorgen programma optredens 

� De muziekcommissie bepaalt het thema en welke nummers tijdens de 
optredens worden gezongen.  

� De commissie zorgt voor de eventuele posters en programmaboekjes. 
(Het bestuur zorgt voor de overige p.r.) 

Beheer muziekmappen 

� De muziekcommissie zorgt ervoor dat alle nieuwe leden een muziekmap met 
het repertoire krijgen. Bij stopzetting van het lidmaatschap neemt de 
muziekcommissie de map weer in. 

  



Rooster van aftreden 
 

1. De leden van de commissie worden gekozen voor een periode van 2 jaar. Na 
2 jaar zijn ze aftredend en eventueel herkiesbaar. De zittingsperiode is dus 
maximaal 4 jaar. 

2. Een lid van de commissie kan tussentijds aftreden. Op de Algemene 
ledenvergadering behoeft in deze vacature te worden voorzien. 

3. Het bestuur benadert, in overleg met de commissie, nieuwe leden. Dit gebeurt 
minimaal 14 dagen voor de Algemene ledenvergadering. 

4. Op deze vergadering wordt de nieuwe commissie geïnstalleerd. 
 


