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Categorieën van leden met rechten/plichten 
 

• Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volledige, cq. actief zingende leden en onder-

steunende leden. 

• Ondersteunende leden betalen minder contributie (€ 60 i.p.v. € 100) en hebben geen plichten 

m.b.t. het structureel bijwonen van repetities; deze categorie wordt niet uitgenodigd voor 

ledenvergaderingen maar wel voor de jaarvergadering [en eventuele feestavonden]. 

• Het bestuur kan personen [zowel binnen als buiten de vereniging] op grond van hun langja-

rige verdiensten voor de vereniging benoemen tot erelid of erebestuurslid.  Deze eretitel 

staat los van een eventueel regulier lidmaatschap (actief zingend of ondersteunend) en geeft - bui-

ten de uitnodiging voor feestavonden - geen speciale rechten of plichten (geen contributie). 

• Er bestaan twee vaste donateurschappen: voor een jaarlijkse bijdrage van € 50 wordt men 

‘Vriend’ waarbij men geïnformeerd wordt over de uitvoeringen van het koor; voor een sub-

stantieel hoger bedrag kan het bestuur iemand tot beschermheer/-vrouwe benoemen. 
 

 Volledig 

lid 
 

Ondersteunend 

lid 

Ere[bestuurs]lid Beschermheer Vriend 

Ballotage 
 

leden bestuur bestuur bestuur bestuur 

Repetities 
 

ja (indien 

actief zin-

gend) 
 

neen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Inzet bij activiteit 
 

ja vrijwillig n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Jaarcontributie, 

cq. bijdrage 
 

€ 100 € 60 n.v.t. afgesproken 

bijdrage 

€ 50 

Ledenvergadering 
 

ja neen neen neen neen 

Jaarvergadering 
 

ja ja ja neen neen 

Feestavonden 
 

ja ja ja ja neen 

Zingen tijdens 

uitvaartdienst 
 

ja ja ja ja neen 

Krijgt informatie 

uitvoeringen 
 

ja ja ja ja ja 

                                                 
1
 Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 29 oktober 2013; indien er sprake is van afwijkingen 

t.o.v. het huishoudelijk reglement, dan geldt hetgeen in dit addendum is opgenomen. 



Entreeheffing bij 

uitvoeringen (in-

dien van toepassing) 
 

neen neen neen neen neen 

 

Procedure inzake contributie-inning 
 

• Eind juni gaan de contributiebrieven uit naar de leden die geen gebruik maken van au-

tomatische incasso. 

• In de maand oktober volgen in voorkomende gevallen herinneringsbrieven, waarbij 

men tot eind november de mogelijkheid krijgt om alsnog te betalen. 

• Eind november wordt [door het bestuur] per individuele niet-betaler bezien hoe verder 

te handelen.  In principe worden deze personen benaderd door de penningmeester. 
 

Viering van jubilea leden 
 

• Met het oog op de noodzakelijk geachte bezuinigingen is besloten om de viering van 

jubilea te clusteren zodat niet ieder jaar een [kostbare] feestavond hoeft te worden ge-

organiseerd. 

• Wel blijft het mogelijk om in geval van een jubileum in het jaar zelf de speld, cq. oor-

konde van de bond uit te reiken; aan betrokken personen wordt gevraagd of men dit op 

prijs stelt. 

• Bovendien zal tijdens de jaarvergadering altijd worden stilgestaan bij de jubilea in dat 

jaar. 
 

Vrienden van Inter Nos 
 

• ‘Vrienden’ van Inter Nos betreft personen en bedrijven die in een kalenderjaar mini-

maal een bedrag van € 50,- als donatie overmaken op de contributierekening van de 

vereniging; het betreft uitdrukkelijk geen aparte organisatie en staat geheel los van een 

[ere]lidmaatschap. 

• Ieder die aan genoemde financiële eis voldoet wordt voor het lopende kalenderjaar au-

tomatisch als ‘Vriend’ geregistreerd, tenzij betrokkene aangeeft dit niet te willen; in 

uitzonderingsgevallen kan ook het bestuur besluiten om wegens zwaarwegende rede-

nen van acceptatie af te zien. 

• ‘Vrienden’ worden geworven: 

- door het bestuur, 

- door de leden, 

- bij de jaarlijkse donateuractie, 

- via de website. 

• Na aanmelding als ‘Vriend’ ontvangt men een factuur van de penningmeester. 

• Als tegenprestatie voor de donatie ontvangen de ‘Vrienden’: 

- ieder kwartaal een [digitaal] activiteitenoverzicht, 

- een uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie, 

- gratis toegang bij eigen concerten waarvoor entree wordt geheven, 

- speciale faciliteiten (bijv. gereserveerde plaatsen, persoonlijke ontvangst) bij uitvoeringen. 

• Het worden van ‘Vriend’ heeft geen meerjarige verplichtingen; na het lopende jaar 

ontvangt men opnieuw een betalingsverzoek, maar indien dit [na een herinnering] niet 

gehonoreerd wordt vervalt automatisch de registratie als ‘Vriend’. 

• Er is geen maximum gesteld aan het aantal ‘Vrienden’; gestreefd wordt naar minimaal 

een twintigtal personen/bedrijven. 
 

Rechtshandelingen en investeringen (artikel 10) 
 

• Volgens artikel 9 lid 4 van de statuten bepaalt de algemene vergadering tot bij welk 

bedrag te boven gaande het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering be-

hoeft.  Als bedrag is vastgesteld € 5.000,-. 


