
Koorregels Crescendo 
 
 
Met ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende koorregels voor onze 
zangvereniging Crescendo: 
 
 

1. Per 1 januari 2013 bedraagt de contributie €115,- echtparen betalen €195,- per jaar. 
Voor nieuwe leden wordt de hoogte bepaald naar het aantal maanden dat men lid is. 
De contributie kan per kwartaal, half jaar of per jaar worden betaald. 
Rekeningnummer Crescendo: NL52INGB0676776620. 
 
De penningmeester neemt contact op met nieuwe leden i.v.m de wijze van betalen. 
In september worden herinneringen verstuurd aan leden die nog niet hebben betaald. 

 
2. De eerste twee maanden gelden voor beide partijen als een proefperiode. 

Na de proefperiode wordt van beide kanten bekeken of men doorgaat of stopt. De 
proefperiode is gratis, er hoeft nog geen contributie te worden betaald. 

 
3. Via de muziekcommissie ontvang je een zwarte map voor de muziekstukken. 

Deze map is uitsluitend bestemd voor de concerten. Voor de repetities kun je zelf een 
map aanschaffen. De zwarte map en muziekstukken blijven eigendom van 
Crescendo. 

 
4. Voor een goede balans in het koor is het noodzakelijk dat de leden zo veel mogelijk 

op de repetities aanwezig zijn. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen, graag 
afmelden bij een lid van het bestuur. 

 
5. Om de balans in de stempartijen  te behouden/verbeteren, kan het voorkomen dat de 

dirigent je een andere plaats in het koor geeft. 
 

6. Naast je aanwezigheid bij repetities en concerten , stellen we het zeer op prijs 
wanneer je ook meewerkt aan de verenigingsactiviteiten zoals het Anjerfonds, 
Roggefeest, Ambachtelijke dag Ballum enz. Dit is niet verplicht, maar wordt wel 
gewaardeerd. 

 
7. De koorleden dragen tijdens de concerten de voorgeschreven kleding. 

 
8. Je lidmaatschap kan je met inachtneming van een periode van 4 weken per mail of 

schriftelijk opzeggen bij de voorzitter van het bestuur. Een lid dat opzegt is verplicht 
de contributie over de lidmaatschapsperiode van dat jaar te voldoen. 


