
Welkom nieuw lid van het Smartlappenkoor! 
 
Hierbij ontvang je wat informatie over het Smartlappenkoor. 

• Tijdens optredens dragen de dames in de winter zwart (eigen kleding) met 
shawl of decoratie en in de zomer wit (eigen kleding) met shawl of decoratie. 
De shawls en de decoraties worden door de vereniging aangeschaft. Soms 
wordt gevraagd een eigen decoratie te verzorgen. Er zijn ook waaiers voor de 
dames.  

• De heren dragen in de winter een zwarte pantalon en een blauw overhemd en 
in de zomer in plaats van de zwarte broek een witte broek. De overhemden 
worden door de vereniging aangeschaft, evenals een pochet.  

• Het is de bedoeling dat je bij de HEMA een zwarte map met plastic bladen 
koopt waarin je de teksten kwijt kunt zolang je de liedjes nog niet uit je hoofd 
kent. Zo bewerkstelligen we een eenheid in mapjes. 

• Er wordt van de koorleden verwacht dat zij zoveel mogelijk bij de repetities en 
optredens aanwezig zijn. 

• Het streven is om ongeveer 12 keer per jaar op te treden. 
• De contributie bedraagt €17,50 per maand dus per kwartaal €52,50, per half 

jaar €105,-- en per jaar €210,-- .  
• De contributie s.v.p. overmaken naar 

NL71 INGB 0009 3920 28   
t.n.v. Vereniging Smartlappenkoor Beverwijk, 
Kruisbeeklaan 25, 1951 KE Velsen-Noord. 

• De betaling van de contributie dient vooruit betaald te worden. Het is handig 
wanneer je je bank een automatische betaling laat doen. 

Belangrijk!!!! Voor elke betaling moeten wij de bank (ING) geld betalen. 
Daarom vragen we of je per kwartaal, per halfjaar of jaar wilt betalen. Zo 
blijft er weer wat geld over om met elkaar iets leuks te doen!!! 

• De opzegtermijn bij ons koor is minimaal 2 maanden.  
• Het bestuur van het koor bestaat uit een voorzitter (Ruud Riksman), een 

penningmeester (Tony Snoek), een secretaris (Truus van der Hoek), een lid 
van de PR-commissie (Gerda Riksman) en een lid van de Repertoire-
commissie (José van den Elzen). 

• Na een bestuursvergadering meldt de voorzitter, voorafgaand aan de repetitie, 
de zaken waaraan het bestuur aandacht heeft besteed. 

• Heb je vragen of  opmerkingen dan kun je die natuurlijk kwijt bij één van de 
bestuursleden. Je vraag of opmerking zal geagendeerd worden voor de 
eerstvolgende bestuursvergadering. 

• Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering waarvoor alle leden worden 
uitgenodigd. 

• Eenmaal per twee jaar wordt er een kooruitje georganiseerd. 

We hopen dat je met heel veel plezier bij ons koor zult zingen! 
Vriendelijke groeten, 
 
Truus van der Hoek,  
secretaris. 


