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1. De wekelijkse repetitie is op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in 
de Boerhoorn, Oosterweg 14 te Zuidwolde. Ieder koorlid dient om 19.50 
uur aanwezig te zijn. 

2. Bij voldoende deelname wordt ook gerepeteerd tijdens de schoolvakanties 
met uitzondering van de maanden juli en augustus en de kerstvakantie. 

3. Nieuwe leden: 
a. Nieuwkomers kunnen een maand op proef repetities bijwonen, 

zonder contributiebetaling. 
b. Bij aanmelding van een nieuw lid zal er eerst een gesprek met een 

bestuurslid plaatsvinden waarbij de volgende punten met het 
aspirant-lid worden besproken: 

1. We zingen veelal in het Engels, soms in ander talen. 
2. We zingen uit het hoofd. 
3. Choreografie maakt deel uit van onze optredens. 
4. We verwachten van de leden dat ze alle repetities en optredens 

bijwonen. 
5. Er wordt van de leden verwacht dat ze meehelpen bij het opbouwen 

voor optredens. 
6. Er wordt van de leden verwacht dat ze meehelpen bij 

acties/fondsenwerving. 
c. Nieuwe leden repeteren twee repetities mee bij de meest waarschijnlijke 

stemgroep, daarna wordt een stemtest gedaan. 
4. Aanmelding geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier en betaling van een 

bedrag van B 10,00 aan inschrijfkosten. 
5. De contributie bedraagt €.45,00 per 3 maanden en moet automatisch worden betaald 

voor de eerste van de maand op rekening van het popkoor. Je bent verplicht een 
machtiging tot incasso in te vullen voor het contributiebedrag. 

6. Bladmuziek wordt door Just Fun verstrekt, en blijft eigendom van Just Fun. 
7. Het is op generlei wij ze toegestaan bladmuziek te kopiëren of in bruikleen te geven aan 

derden. 
8. Opzeggen van het lidmaatschap: Het lidmaatschap en de daarbij behorende 

maandelijkse contributiebetaling wordt pas beëindigd als is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 

a. Opzegging moet schriftelijk aan de secretaris geschieden met inachtneming van 1 
kalendermaand opzegtermijn voor een kwartaal. 

b. Op de datum van opzegging dienen de map met bladmuziek en andere 
eigendommen van Just Fun ingeleverd te zijn bij het bestuur ( secretaris) 

Indien aan één of beide voorwaarden niet is voldaan, zal contributie verschuldigd blijven 
tot het moment waarop aan beide voorwaarden is voldaan. 
Indien er bladmuziek ontbreekt, zullen de kosten van de partituur in rekening worden 
gebracht. 

9. Regels m.b.t. repetitieverzuim: 
a. Kun je een woensdagavond niet, dan moet je je afmelden bij Henny van Goor 

tussen 17:30 uur en 18:00 uur, telefoon: 0528-371237. 
b. Elke 7 weken wordt de absentielijst bekeken. Ben je er 3 van de 7 weken niet 

(om redenen anders dan ziekte of overmacht) dan krijg je een waarschuwing. 
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Gebeurt het je in de volgende periode van 7 weken weer, dan word 
je verzocht het koor te verlaten. 

10. Regels t.a.v. optredens: 
a. Nieuwkomers mogen - tenzij de dirigent hier anders over beslist - 

pas drie maanden na inschrijving aan een optreden deelnemen. 
b. Ben je voorafgaand aan een optreden 3 woensdagavonden 

achtereen niet op de repetitie geweest, dan word je uitgesloten van 
deelname aan het optreden. 

c. Je kent de teksten uit het hoofd, want er wordt zonder map 
opgetreden. 

d. Je draagt van tevoren afgesproken kleding en levert die volgens 
afspraak weer in! 

e. Je voert de choreografie uit, die tijdens de repetities is aangeleerd. 
Wijk je van de laatste 3 punten af, dan is het bestuur bevoegd je van deelname aan het 
optreden uit te sluiten. 

11. 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. 

12. Just Fun heeft een muziekcommissie. Informatie over hun taken kun je opvragen bij het 
bestuur. 

13. Aanmelden website d.w.v. opgeven gebruikersnaam en wachtwoord 
www.popkoorjustfun.nl 
info@popkoorjustfun.nl 

14. In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijke reglement niet voorzien beslist 
het bestuur. 
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