Vervolg - Wie zijn wij Alle leden streven koorzang van goede amateurkwaliteit na.
Daarnaast wil KOOR PICCOLO Heiloo ook een groep zijn met een prettige sociale samenhang
en sfeer.
Een belangrijk uitgangspunt is, dat het koor maximaal uit 16 leden bestaat zodat de leden
elkaar gemakkelijk kunnen vinden in de keuze van het repertoire, de manier van repeteren
en de doelen. Dynamisch dus en dit alles onder leiding van de dirigent.
Met elkaar stellen we elk nieuw seizoen een doel/thema vast voor ons optreden.
Hierbij valt te denken aan bruiloften/ familiebijeenkomsten of optreden met een andere
muziekgroep.
Uitdrukkelijk hoeft dit niet een grootschalig optreden te zijn. We vinden het belangrijk om zo
nu en dan naar een optreden toe te werken.
De optredens vinden plaats onder leiding van de eigen dirigent en pianist.
Overige uitgangspunten:
• Er is een vereniging worden opgericht met beperkte aansprakelijkheid, een
zogenaamde kleine vereniging. Alleen inschrijving bij KvK en niet bij een notaris.
Dan is het mogelijk om subsidies aan te vragen.
• Het bestuur bestaat uit minimaal 2 personen, zij worden tijdens de jaarlijkse
ledenvergadering benoemd en gedechargeerd.
• Het koor bestaat uit 16 leden, 6 sopranen, 4 alten, 3 tenoren en 3 bassen.
• De pianist is regelmatig aanwezig bij de repetities, voor een optreden wat vaker.
Het uitnodigen van de pianist om bij een optreden of repetitie aanwezig te zijn
vindt in overleg plaats met het bestuur.
• Een optreden wordt door de koorleden volledig zelf georganiseerd.
• Samen met de koorleden wordt overlegd aan welke zaken behoefte is. Zoveel
mogelijk wordt een ingewikkelde organisatie als vergaderingen vermeden. Zoveel
mogelijk worden de repetities gebruikt om zaken met elkaar af te stemmen.
• Het aspirant-lid kan drie keer meezingen tijdens de repetities. De dirigent zal na
drie keer vervolgens een stemtest afnemen. Naar aanleiding van deze stemtest
bepaalt de dirigent of de stem past in het koor en het adspirant-lid lid kan worden
van KOOR PICCOLO HEILOO.
• De kosten van de activiteiten worden betaald uit contributies, opgebracht door de
leden en eventuele opbrengsten van concerten.
• De dirigent fungeert als muzikaal leider en kiest samen met de leden het
repertoire.
Elke maandag wordt van 20.00 – 22.00 uur gerepeteerd, met uitzondering van de
schoolvakanties, in de aula van de Openbare Basisschool De Springschans Breedelaan 6,
1851 MA Heiloo

