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Statuten Kamerkoor Kwintessens bij oprichting op 8 juni 2011 

 

 Artikel 1. Naam, zetel en duur  

1.1 De vereniging draagt de naam “Kamerkoor Kwintessens”.  
1.2 De vereniging is gevestigd in 's-Gravenhage.  

Artikel 2. Doel en middelen  

2.1 Het doel van de vereniging is het zingen in ensemblevorm, al dan niet met instrumentale 
begeleiding.  
2.2 De vereniging probeert dit doel te bereiken door:  
a. het houden van wekelijkse repetities;  
b. het jaarlijks verzorgen van één tot twee verschillende programma’s die elk uit een serie 
repetities bestaan en afgesloten worden met één of meer concerten;  
c. het deelnemen aan en/of organiseren van muzikale evenementen als  festivals, concoursen 
en projecten;  
d. het meewerken aan bijeenkomsten, manifestaties en dergelijke.  
e. alle andere wettige middelen die de ontwikkeling en instandhouding van de  vereniging 
bevorderen.  

Artikel 3. Lidmaatschap 

3.1 Leden van de vereniging zijn personen die actief willen zijn als koorzanger, de doelen van 
de vereniging onderschrijven en voldoen aan de door de vereniging  gestelde zangkwaliteiten.  

3.2 De vereniging is een kamerkoor met totaal circa vier en twintig (24) zangers en  
zangeressen.  
3.3 Van dit getal kan worden afgeweken als een gekozen project daartoe noodzaakt. 

3.4 Tevens kan van het getal worden afgeweken als naar oordeel van de dirigent dit  ten goede 
komt aan de balans tussen de verschillende stemgroepen.  

3.5 Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn 
opgenomen.  

Artikel 4. Toelating  

4.1 Serieuze gegadigden kunnen, als er plaats is in het koor en/of als er naar het  oordeel van 
de dirigent een aanvulling gewenst is, worden uitgenodigd om gedurende een proefperiode van 
één programma als koorlid mee te doen met de repetities en met de uitvoeringen in die 
periode.  

4.2 Voorafgaand aan een dergelijke proefperiode zal de dirigent voor zijn oordeelvorming het 
aspirant-koorlid laten voorzingen.  
4.3 Een aspirant-koorlid dat na een toelatingsbesluit door de dirigent instemt met het vaste 
lidmaatschap en daarmee met de statuten en het huishoudelijk reglement is vanaf dat moment 
volwaardig koorlid.  

Artikel 5. Einde lidmaatschap  

5.1 Het lidmaatschap eindigt:  
a. door overlijden van het lid;  
b. door opzegging door het lid;  

c. door opzegging door de vereniging;  
d. door ontzetting door de vereniging.  
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5.2 Een lid dat zijn of haar lidmaatschap wil beëindigen, meldt dit aan de voorzitter van de 
vereniging.  
Van dat lid wordt naar redelijkheid verwacht dat hij/zij het lopende programma afrondt.  

5.3 Opzegging door de vereniging kan met inachtneming van een redelijke opzegtermijn die 
uiterlijk eindigt bij de afronding van het lopende programma:  

a. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de eisen die de statuten en het 
huishoudelijk reglement stellen;  
b. wanneer het lid, ondanks daartoe gesommeerd te zijn, zijn plichten tegenover de vereniging 
niet nakomt;  
c. wanneer van de vereniging in redelijkheid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren.  
5.4 Ontzetting door de vereniging kan met onmiddellijke ingang geschieden wanneer  het lid:  
a. handelt in strijd met statuten, reglementen, of besluiten van de vereniging;  

b. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

5.5 Ontzetting geschiedt schriftelijk door het bestuur.  

Artikel 6. Plichten van leden  

6.1 Koorleden moeten repetities, uitvoeringen en andere bijeenkomsten van de vereniging 
bijwonen, zoals nader aangegeven in het huishoudelijk reglement  

6.2 Koorleden betalen de jaarlijks opnieuw vast te stellen contributie per half jaar of per jaar 
vooruit. Aspirant-koorleden zijn dezelfde contributie verschuldigd, maar  dan naar rato van het 
aantal maanden dat de proefperiode duurt.  
6.3 De betalingen voor het gehele jaar en die voor de eerste helft van het jaar moeten vóór 1 
april hebben plaatsgevonden. De betalingen voor de tweede helft van het jaar moeten vóór 1 
oktober zijn gedaan. De betaling door aspirant-leden moet voor het begin van de proefperiode 
in zijn geheel hebben plaatsgevonden.  
6.4 Bij een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is het lid de contributie over het lopende 
half jaar verschuldigd, tenzij het bestuur besluit tot het restitueren van de contributie naar rato van 
de periode dat het lid betaald heeft maar niet meer deelneemt aan de repetities. Een eventueel 
vooruitbetaald bedrag voor het  volgende half jaar zal altijd worden gerestitueerd.  

6.5 Koorleden dienen desgevraagd zich te onderwerpen aan een door de dirigent 
georganiseerde stemtest met als doel de kwaliteit van het koor te bewaken en  ieders stem 
meer individueel te kunnen coachen:  

a. de dirigent beter inzicht te verschaffen in de zangkwaliteiten van het betreffende lid;  

b. de vorderingen vast te stellen ten opzichte van een eventuele eerdere  stemtest;  
c. het lid te adviseren welke punten voor verbetering vatbaar zijn en hoe die  verbetering te 
realiseren.  
De stemtest vindt plaats in aanwezigheid van een lid van het bestuur.  

Artikel 7. Geldmiddelen  

De geldmiddelen voor de vereniging bestaan uit contributies, subsidies, giften, leningen, 
legaten en schenkingen evenals alle andere op wettelijke wijze verkregen  baten.  

Artikel 8. Algemene ledenvergadering  

8.1 Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden  toe die 
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
8.2 Jaarlijks, uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 
Algemene Ledenvergadering - de Jaarvergadering - gehouden. In de Jaarvergadering komen 
onder meer aan de orde:   
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording genoemd in artikel 18.3 met het verslag 
van de aldaar bedoelde commissie; 
b. het huishoudelijk reglement voor het volgende verenigingsjaar;  
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c. de benoeming van de in artikel 18.4 genoemde commissie voor het volgende 
verenigingsjaar;  
d. de benoeming van bestuursleden;  
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de leden-
vergadering.  
8.3 Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur deze 
wenselijk oordeelt.  
8.4 Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de 
stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen binnen 
vier weken na dat verzoek. Als het bestuur  niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat 
verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de 
vergadering bijeenroepen. 

Artikel 9. Toegang en stemrecht  

9.1 Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en de 
dirigent.  
9.2 Over toelating van andere dan de in lid 1. bedoelde personen beslist de Algemene 
Ledenvergadering.  
9.3 Ieder lid van de vereniging heeft één stem. Zo ook de dirigent.  

9.4 Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met 
dien verstande dat een lid voor niet meer dan 2 andere leden als gevolmachtigde kan optreden. 
De volmacht wordt vóór de algemene ledenvergadering aan de voorzitter gemeld.  

Artikel 10. Voorzitterschap en notulen  

10.1 De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de 
voorzitter treedt één van de andere door het bestuur aan te wijzen bestuursleden als voorzitter 
op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering 
daarin zelf.  

10.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een  ander door de 
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld worden en daarna door de voorzitter en de notulist 
ondertekend worden.  

Artikel 11 Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering  

11.1 Het op de Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door 
de ledenvergadering een besluit is genomen is beslissend.  
11.2 Besluiten kunnen alleen worden genomen wanneer ten minste tweederde deel der leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer dit aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, 
kan ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen daarna een nieuwe Algemene 
Ledenvergadering  bijeengeroepen worden, waarbij geen quorum noodzakelijk is en bij meerderheid 
van stemmen besloten wordt.  

11.3 Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene 
Ledenvergadering genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  
11.4 Wanneer de stemmen staken is een voorstel verworpen.  

11.5 Blanco stemmen worden geacht niet geldig te zijn uitgebracht. 
11.6 Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de 
Algemene Ledenvergadering anders verlangt. 

Artikel 12 Bijeenroeping Algemene Ledenvergadering  

12.1 De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping 
geschiedt schriftelijk, of in urgente zaken mondeling bij de repetitie, aan de leden. De termijn 
van de oproep is ten minste zeven (7) dagen.  

12.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
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Artikel 13 Bestuur  

13.1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, die door de Algemene  Ledenvergadering 
worden benoemd.  
13.2 De voorzitter wordt in functie gekozen en de overige functies worden door het bestuur in 
onderling overleg verdeeld  

13.3 Ieder lid is bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor het bestuur.  

13.4 Verkiezingen vinden plaats tijdens de jaarvergadering na afsluiting van een 
verenigingsjaar.  
13.5 Tot bestuurslid gekozen leden hebben zitting voor een periode van twee jaar.  
13.6 De bestuursleden zijn na hun initiële periode van twee jaar herbenoembaar voor een 
termijn van telkens een jaar.  
13.7 In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien door benoeming door de 
Algemene Ledenvergadering. Degene die in een tussentijdse vacature wordt gekozen treedt in 
de plaats van degene die hij/zij opvolgt.  
13.8 De dirigent wordt als bijzonder lid aan het bestuur toegevoegd en heeft als zodanig ook 
stemrecht binnen het bestuur.  

Artikel 14 Einde bestuurslidmaatschap, schorsing, periodiek aftreden  

14.1 Het bestuurslidmaatschap eindigt door:  
a. het eindigen op enigerlei wijze van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. bedanken.  
14.1 Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst, 
waarbij betrokkene door de Algemene Ledenvergadering gehoord moet worden.  

Artikel 15 Bestuursfunctie en besluitvorming  

15.1 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt die 
door het bestuur worden vastgesteld.  
15.2 Besluiten van het bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen.  

15.3 Bij een eventueel staken van de stemmen beslist de voorzitter  
15.4 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is 
echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen waarin de 
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.  

Artikel 16. Bestuurstaak  

16.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 
van de vereniging en het onderhouden van de contacten met de dirigent.  
16.2 Het bestuur sluit jaarlijks een overeenkomst af met de dirigent (Dirigentenovereenkomst) 
betreffende diens te verlenen diensten en zijn bevoegdheden alsmede de aan hem uit te keren 
vergoedingen voor repetities en concerten.  

16.3 Het bestuur informeert alle koorleden tijdig over de data, de tijden en de locaties van 
repetities en concerten.  
16.4 Het bestuur stelt jaarlijks de inhoud van het huishoudelijk reglement vast en  legt dit ter 
goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering .  

16.5 De voorzitter is belast met het bijeenroepen en de leiding van de bestuursvergaderingen 
en de Algemene Ledenvergadering. Hij heeft recht op inzage van stukken die bij de overige 
bestuursleden berusten.  

16.6 De secretaris is belast met de correspondentie, het maken van de agenda en de notulen 
van bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering(en) en met het beheer van het 
archief van de vereniging.  
16.7 De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie en het beheer van de gelden 
van de vereniging. Hij is verplicht van alle uitgaven kwijting te ontvangen. Verder draagt hij zorg 
voor de overige activa die aan de vereniging toebehoren.  
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16.8 De penningmeester maakt aan het einde van een boekjaar de jaarrekening op en stelt de 
begroting voor het komend jaar op. De penningmeester mag niet tussentijds aftreden, tenzij de 
boeken door de kascommissie (tussentijds) zijn goedgekeurd.  

16.9 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak 
te doen uitvoeren door derden of door commissies die door het bestuur worden benoemd.  
16.10 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen 
met een ander bestuurslid. Betalingen kunnen uitsluitend rechtsgeldig worden verricht door 
ondertekening van de betalingsopdracht  door de penningmeester of door twee andere leden 
van het dagelijks bestuur.  
16.11 Financiële verplichtingen namens het koor kunnen alleen worden aangegaan met 
instemming van het voltallige bestuur. 

Artikel 17 Artistieke Leiding  

17.1 De dirigent wordt door het bestuur benoemd als Artistieke Leiding.  
Het bestuur is eveneens bevoegd tot ontslag van de dirigent in zijn functie van Artistieke 
Leiding.  
17.2 Het besluit waarbij de dirigent in zijn functie van Artistieke Leiding wordt benoemd of 
ontslagen kan slechts genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin 
alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

17.3 De Artistieke Leiding kan op zijn wens een of meer leden uitnodigen deel te nemen in een 
Artistieke Commissie, waarin de Artistieke Leiding zelf ook deelneemt.  
17.4 De Artistieke Leiding wordt door het bestuur gemandateerd tot het nemen van, voor het 
bestuur bindende, besluiten ten aanzien van:  
a. De toelating van aspirant-leden en vaste koorleden.  
b. Het namens de vereniging opzeggen van het lidmaatschap op basis van artistieke 
overwegingen.  
c. Repertoire keuze.  
d. Samenstelling van concert programma’s. 
e. Locatiekeuze van de concerten.  

f. Deelname aan concoursen, projecten en evenementen.  
g. Overige artistieke aangelegenheden.  

17.5 Het mandaat uit artikel 17.4 strekt – waar van toepassing - nooit verder dan de door het 
bestuur aangegeven financiële grenzen. 

17.6 Besluiten van de Artistieke Leiding mogen niet in strijd zijn met overige punten binnen 
deze statuten noch mogen zij het voortbestaan van het de vereniging in gevaar brengen.  

Artikel 18. Jaarverslag  

18.1 Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december aaropvolgend.  

18.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging  zodanige 
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden 
gekend.  
18.3 Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen twee maanden na afloop van 
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze  termijn door de Algemene Ledenvergadering, 
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.  

18.4 De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit haar leden een  kascommissie van 
tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie 
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene 
Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. De kascommissie is bevoegd om 
tussentijds controle(s) uit te voeren.  
18.5 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige 
kennis, dan kan de kascommissie zich, na overleg met het bestuur, door een deskundige doen 
bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door deze gewenste inlichtingen te 
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verschaffen, haar  desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en 
bescheiden der vereniging te geven.  

18.6 De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering 
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie. 
18.7 Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en 
verantwoording strekt het bestuur tot decharge. 
18.8 Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te 
bewaren.  

 Artikel 19 Statutenwijziging 

19.1 In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden aangebracht door een 
besluit van een Algemene Ledenvergadering.  
19.2 Een voorstel tot statutenwijziging moet tenminste vijf dagen voor de vergadering ter kennis 
gebracht worden van de leden.  
19.3 Voor een besluit tot statutenwijziging is tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte 
stemmen nodig in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Zijn niet tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt 
een tweede vergadering bijeengeroepen op een termijn van tenminste veertien maar ten hoogste  

achtentwintig dagen. In deze vergadering kan over het betreffende wijzigingsvoorstel rechtsgeldig 
worden besloten met een meerderheid van geldig uitgebrachte*stemmen, ongeacht het aantal 
aanwezige leden. Blanco stemmen wordt geacht niet geldig te zijn uitgebracht.  

Artikel 20 Ontbinding en vereffening  

20.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene 

Ledenvergadering, met inachtneming van de leden 1, 2 en 3 van artikel 19. 
20.2 Bij ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Over de bestemming van een 
eventueel batig saldo na vereffening wordt door de Algemene Ledenvergadering beslist, 
eveneens met inachtneming van de leden 1, 2 en 3 van artikel 19. 

 Artikel 21 Slotbepaling  

21.1 In alle gevallen waarin statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. Van 
dergelijke besluiten wordt in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering mededeling 
gedaan.  
 
 
Eerste bestuur  

Het eerste bestuur bestaat uit 6 leden.  
In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure, worden bij de oprichting op  
8 juni 2011 voor de eerste maal tot bestuurslid benoemd:  
1. Dick Zirkzee, als voorzitter;  
2. Joke Wegener, als secretaris 
3. Harry Fossen, als penningmeester 
4. Josi Oberstadt, lid 
5. Nicolet Goedhart, lid 
6. Raoul Boesten, bijzonder lid 


