Informatiebrief voor lidmaatschap van Popkoor Huizen ’NJoy
Als bestuur willen we je welkom heten bij Popkoor Huizen ’NJoy. Je hebt aangegeven te willen
komen kijken om daarna misschien lid te worden van het popkoor.
Algemene informatie over het koor:
Popkoor Huizen ’N Joy is een relatief jong koor met ca. zestig leden. We zingen met heel veel plezier
moderne popsongs variërend van de jaren 60-tig tot hedendaagse popnummers. De vierstemmige
tot 5-stemmige arrangementen worden door onze dirigent geschreven en geven het koor een eigen
sound.
De repetities vinden plaats, iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Zenderkerk in
Huizen. Eens in de maand drinken we gezamenlijk een drankje na de repetities. Gezelligheid vinden
we belangrijk, maar we willen natuurlijk ook bouwen aan een stukje kwaliteit en presentatie.
Daarom worden de ingestudeerde nummers uit het hoofd gezongen en worden de nummers
voorzien van choreografie.
Regelmatig geven we een groot concert. Daarnaast zingen we bij andere gelegenheden, zoals bij
diverse evenementen in Huizen e.o. (Huizerdag) , koren festivals (Paradiso, Hengelo), op aanvraag
(schoolfeesten), worden we ingehuurd voor optredens (tuincentra, verzorgingshuizen, trouwerijen)
en organiseren zelf kleine mini concerten.
De contributie bedraagt 55,- euro per kwartaal (2014). De contributie wordt middels een
automatische incasso geïnd.
Regelmatig wordt er een nieuwsbrief, “de vrolijke noot” onder de leden verspreid met daarin alle
informatie over aankomende optredens en evenementen, nieuws uit de commissies e.d.
Procedure bij het lid worden van Popkoor Huizen ’NJoy:
-

Je hebt de gelegenheid 2 keer te komen kijken.

-

Indien je besluit lid te willen worden, wordt er een afspraak gemaakt voor een stemtest bij
de dirigent. Dit om samen te beoordelen bij welke stemgroep je kunt gaan zingen.

-

Na deze stemtest zal de dirigent in overleg met het bestuur bepalen of je lid kunt worden.

-

Indien er plaats is bij de desbetreffende stemgroep, kun je direct lid worden en ontvang je
het inschrijf formulier.

-

Na retournering van het inschrijfformulier ben je lid en ontvang je de muziek map en de
inlogcode voor de ledensite van onze website; www.popkoorhuizen.nl. Op de site is onder
andere opgenomen de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement.

-

Je kan ons koor ook volgen op facebook; https://www.facebook.com/PopkoorHuizen

Bestuur en commissies;
De vereniging heeft ten doel het samen voor een breed publiek herkenbaar zingen en maken van
muziek en doet dit door het organiseren van zangbijeenkomsten, het geven van optredens en het
promoten van zang en muziek.
Om dit te realiseren is er een bestuur dat is gekozen door de leden en het bestuur wordt in haar
taken bijgestaan door commissies;
Bestuur;
Harmen Dijkstra
Bettie Kamer
Ruud Borst
Rosemary van den Esschert
Irene van den Berg

: voorzitter
: 1e secretaris
: 2e secretaris/algemeen bestuurslid
: 1e penningmeester
: algemeen bestuurslid

Commissies;
Programma Commissie (evenementen, muziek, kleding, concert)
Technische Commissie (geluid, licht, decor)
PR commissie (promotie)
Kascontrole commissie (jaarlijks)
Werkgroepen;
Choreografie
Zowel bestuur als commissies zijn te bereiken, natuurlijk tijdens de repetitie avonden, maar anders
via mail; popkoor.huizen@gmail.com

We hopen dat je veel zangplezier bij Popkoor Huizen ’N Joy zult hebben. Indien er vragen zijn, stel
deze gerust aan één van de bestuursleden.

Het bestuur Popkoor Huizen ‘N Joy

