
12 februari 2014 

 

     Aan ons nieuwe koorlid 
 

Hartelijk welkom op ons koor! 
 

 

 

 

Hieronder volgen enkele dingen die je moet weten : 

 

We repeteren in het buurtsteunpunt van het Leger des Heils, Burgemeester v.d. Wayfortstraat 32 te Ridderkerk 

 

De repetities zijn op woensdag om de andere week . (dus 1x in de 14 dagen) 

Wel volgens een ‘repetitierooster’, want soms ‘verspringt’ het i.v.m. bijvoorbeeld vakanties of feestdagen.  

 

Repetitietijden : 

Kinderkoor (basisschoolleeftijd) :  van 18.45 tot 19.30 uur  

Tieners en Ladies  : van 19.45 tot 20.45 uur 

   

 

 Elk verzuim (koorrepetitie of uitvoering) dient TIJDIG doorgegeven te worden via een e-mail aan Martine van den Hoek,  

e-mail adres: koorberichten.martine@upcmail.nl of via een telefoontje naar Martine, tel.nr.: 0180-433822 of via een briefje 

dat een koorvriendje of –vriendinnetje meeneemt.   

 

 Wanneer er een “uitvoering” (medewerking) is, wordt elk  koorlid geacht mee te zingen (tenzij er natuurlijk een echt geldige 

reden is om af te melden). 

 

 Wanneer je écht niet kunt komen naar zo’n “uitvoering” (medewerking), moet je dit TIJDIG afmelden, dus meteen als je het 

leest of hoort; niet een week of zelfs een dag van tevoren, tenzij je ziek bent of zoiets onverwachts natuurlijk. 

 

 Mede dankzij de belangenloze inzet van alle vaste medewerkers (incl. organist, pianist en dirigent) is er een laag 

contributiebedrag van € 18,00 per jaar. 

Dit bedrag kan worden voldaan door overmaking via de bank.  

 

Het banknummer is:  NL15 ABNA 0501 687297 t.n.v. Ridderkerkse Kinder- en Jeugdkoren  

 

 De contributie dient per kalenderjaar (in januari) te worden voldaan. Voor nieuwe leden die later in het jaar lid worden is dit 

bedrag € 18,00 minus € 1,50 per maand dat het koorlid nog geen lid was (te voldoen bij inschrijving). Voorbeeld: iemand wordt 

in april lid; dan is de contributie € 18,00 min € 4,50 (3 x  € 1,50 voor januari, februari, maart) = € 13,50. 

Wanneer je het lidmaatschap op wilt zeggen dient dit tijdig te gebeuren omdat anders de contributie “doorloopt”. 

 

KOORKLEDING 

 

 De prijs voor de koorkleding bedraagt eenmalig € 10,00 voor het gebruik . ( dus ook wanneer je járen op het koor blijft maar 

1x 10 euro) 

 “Gebruik” houdt ook in dat, wanneer de koorkleding te klein geworden is, deze gratis omgeruild mag worden. 

 

 De  “koorkledingbijdrage”  kan overgemaakt worden op dezelfde koorrekening als de contributie , maar dan wel graag met 

vermelding van ”bijdrage koorkleding” + naam koorlid. 

 

 

 De koorkleding blijft eigendom van het koor en moet bij het opzeggen van het lidmaatschap weer worden ingeleverd. 

 

 Bij beschadiging door opzettelijk onzorgvuldig omgaan met de kleding of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften wordt 

een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding wordt vastgesteld afhankelijk van de beschadiging in overleg met de koorleiding. 

 

 Het is de bedoeling dat kinderkoorleden in de winter een wit shirt met lange mouwen onder het gilet dragen en een zwarte rok 

of broek. Het gilet wordt dicht gedragen. 

 

 Voor tieners/ladies is dat in de winter: alles zwart (dus shirt én rok/broek). Het gilet wordt open gedragen. 
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 Voor de zomer: iedereen wit shirt met korte mouw en witte rok of broek (dus alles wit). Ook nu dragen kinderkoorleden het 

gilet dicht en tieners/ladies het gilet open. 

 

 Alles mag dus: korte rok, lange rok, broek, legging, maillot, kniekousen enz. enz., als het maar spierwit of diepzwart is. 

 

 Onder de koorkleding worden liefst zwarte/grijze schoenen of laarzen gedragen; géén afwijkende kleuren! In de zomer mogen 

het ook witte schoenen zijn. 

 

 In de koornieuwsbrief komt te staan wanneer de zomer- of winter“outfit” gewenst is. 

 

 De koorkleding mag alléén worden gedragen bij kooractiviteiten (dus niet privé)! 

 

 Bij het “reizen” van en naar de locatie waar gezongen gaat worden, mag de koorkleding gedragen worden; is er echter een 

vergroot risico van beschadiging (zoals een bezoek aan een restaurant of speeltuin) dan worden de koorleden via de 

koornieuwsbrief verzocht andere kleding mee te nemen  

(TIP: koorkleding wanneer het niet gedragen wordt meenemen in een tas met naam). 

 

WASVOORSCHRIFT 

 

 Omdat het gilet niet op de huid gedragen wordt, hoeft het ook niet zo vaak gewassen te worden (liefst zo min mogelijk). 

En als het gewassen wordt: liefst in een lauw sopje met (heel weinig) fijnwasmiddel zonder bleek  

(en het witte boordje apart wassen). 

 

 Gebruik altijd zo min mogelijk wasmiddel; het heeft geen zin om meer te gebruiken. 

Bovendien wordt de koorkleding niet echt vuil als het goed is. Er wordt meestal alleen in verband met “frisheid” gewassen. 

Was het gilet voor de zekerheid (doorlopen van kleur) altijd apart (ook geen andere gekleurde kleding erbij). 

De kleding slechts licht centrifugeren en handdrogen (beslist niet in de droger). Licht strijken mag, maar bij zorgvuldig 

wassen/drogen waarschijnlijk niet nodig. 

 

 Het witte boordje zal waarschijnlijk wel vaker gewassen moeten worden. Daarom is het zo gemaakt, dat het gemakkelijk los te 

knopen is. 

 

 De kleding bij de stomerij laten reinigen is, wanneer men dit wenst, ook goed. 

 

DAN NOG ENKELE KOORKLEDING TIPS 

 

 Graag regelmatig even controleren of alle knopen nog goed vastzitten aan het gilet. Is dit niet het geval, graag even vast 

(laten) zetten. 

 Indien onverhoopt toch een knoop is verloren, dan kan tegen een kleine vergoeding een nieuwe knoop bij Martine gehaald 

worden (€ 0,20 per knoop). 

 

Dit alles wat de koorkleding betreft. 

 

 Bij veelvuldig verzuim of onzorgvuldigheid van in acht nemen van de “koorregels” (zoals strookjes inleveren, tijdig aanwezig 

zijn, enz.) kan een koorlid verzocht worden het koor te verlaten. 

 Je kunt lid worden door het inschrijfstrookje door je ouders/verzorgers ingevuld in te leveren. 

 

 Door het inschrijfstrookje in te vullen, geeft men te kennen akkoord te gaan met de bovenstaande “koorregels”, inclusief 

toestemming voor aanschaf van de koorkleding. 

 

Wij hopen dat je een fijne tijd zult hebben op ons koor: veel zangplezier toegewenst!!! 

 

Jennifer, Lagendijk 88, tel. 0180 – 427804 

Martine,  Lagendijk 96, tel. 0180 – 433822 

 

P.S. Bewaar deze brief zolang je lid bent van het koor, want dat is handig in verband met informatie over één en ander (bijv. 

bankrekeningnummer, telefoonnummers enz.). 

 

 

 

 

 

 

 



12 februari 2014 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

 

NAAM KOORLID: ...........................................................................................................................................................................................  

 

GEBOORTEDATUM: ......................................................................................................................................................................................  

 

ADRES: ...............................................................................................................................................................................................................   

 

POSTCODE  + PLAATS .................................................................................................................................................................................  

 

TELEFOONNUMMER ....................................................................................................................................................................................  

 

E-MAIL ADRES ...............................................................................................................................................................................................  

 

 

In verband met de AVG delen we u mee, dat er tijdens de uitvoeringen foto- en video-opnames gemaakt worden. Mocht u bezwaar 

hebben tegen het plaatsen hiervan op onze website, wilt u dit dan kenbaar maken bij de medewerkers. 

  

 

 

De ouders/verzorgers geven hierbij toestemming om lid te worden van het koor. 

 

 

 

 

Per (datum): .........................................................................   Handtekening: .............................................................................................  

 


