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Algemeen 
Art. 1  
Dit huishoudelijk reglement stelt een aantal regels vast voor de gang van zaken bij de VTN. Het 
reglement is gebaseerd op de statuten van de stichting en is daar een nadere uitwerking van. 

Toetreding 
Art. 2 
Alle koren die binnen de doelstelling van de VTN passen kunnen in principe lid worden. 

Art. 3 
Nadat de aanvrage om lid te worden is ontvangen, neemt het bestuur contact op met het koor. Tijdens 
een kennismakingsgesprek telefonisch of door middel van een bezoek aan het koor, zal het bestuur 
nadere informatie inwinnen over de aanvraag. Desgewenst kan het bestuur zich laten 
vertegenwoordigen door een deskundige, een door VTN gekwalificeerd VTN-adviseur. 

Art. 4 
Na de handelingen in art.3 zal het bestuur het lidmaatschap voor onbepaalde tijd bevestigen op 
voorwaarde dat aan de verplichtingen die aan het lidmaatschap zijn verbonden wordt voldaan, met 
name tijdige betaling van de contributie. 

De leden 
Art. 5 
De leden informeren het bestuur eenmaal per jaar over het actuele ledenaantal per 1 juli van enig jaar. 
Hierin zijn o.a. opgenomen het aantal leden, evt. mutaties in het bestuur van het koorlid die in de 
communicatie met VTN van belang zijn. 

Tevens worden de leden uitgenodigd via de projecten die het koor in enig jaar voornemens is uit te 
voeren, te delen met de andere leden van VTN via de evenementenkalender op de website van VTN 

Het bestuur van VTN 
Art. 6 
Het bestuur handelt conform de regels die in de statuten zijn vastgelegd. Tijdens de jaarlijkse ALV zal 
verantwoording worden afgelegd over het gevoerde financiële- en inhoudelijke beleid. 

Art. 7 
Het bestuur stelt elk jaar een rooster van aftreden op. Bestuursleden kunnen voor een periode van drie 
jaar verkozen worden, maar kunnen herbenoemd worden. 
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De VTN-adviseurs 
Art. 8 
Ten behoeve van de dienstverlening kan het bestuur deskundige VTN-adviseurs inschakelen. Het is een 
dienstverlening voor het VTN-bestuur als opdrachtgever en in die zin betaling plichtig. Op het moment 
dat een koor een VTN-adviseur zelf inhuurt om diensten te verrichten, is het koor de opdrachtgever. 

Vergoedingen 
Art. 9 
VTN-adviseurs ontvangen een contractueel overeengekomen honorarium voor hun werkzaamheden. 
Binnen de statutaire regelgeving stelt het bestuur een onkostenvergoeding vast voor bestuursleden, 
commissies en leden die een speciale taak uitvoeren in opdracht van het bestuur van VTN. 

VTN-steunfonds 
Art. 10 
Voor het beheer van het fonds en het protocol van de inwerkingtreding van het VTN-steunfonds wordt 
een eigenstandig reglement vastgesteld. 

Vaststelling 
Art. 11 
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

Wijzigingen H.R. 
Art. 12 
Wijzigingen in het huishoudelijke reglement kunnen alleen door de ALV worden vastgesteld. 

Vastellen wijziging 
Art. 13 
Voor het vaststellen of wijzigingen van het H.R, is de absolute meerderheid van stemmen van de ALV 
vereist. 

Inwerkingtreding wijzigingen 
Art. 14 
Elke wijziging treedt in werking vanaf het moment dat de ALV tot wijziging heeft besloten. 

Slotbepalingen 
Art. 15 
Het bestuur is bevoegd om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van het huishoudelijk reglement. Het 
legt daarover achteraf verantwoording af aan de leden bij een ALV. 

Onvoorziene omstandigheden 
Art. 16 
In gevallen waarin de statuten en het H.R. niet voorzien, beslist het bestuur van VTN. 

Aldus vastgesteld bij het besluit van de ALV op 10 april 2021: 
 

Max de Boer,    Sef Zwart,   Anthony van Gelder, 
Voorzitter VTN/secretaris  penningmeester  bestuurslid P.R. 


