
Statuten New Life Choir Groningen 

Januari 2018 ingeschreven bij kamer van koophandel te Groningen 

1- Visie en missie van New life koor: 
Visie: Goed beeld geven over vluchtelingen en dankbaarheid tonen voor Nederland en deel 
uitmaken van deze samenleving. 
Missie: We zingen graag voor goede doelen. Soortmuziek Arabisch en Nederlands en Engelse 
liederen. We vertalen liederen en zingen de vertaling. We mixen bekende liederen vanuit 
verschillende culturen. We willen graag steeds ontwikkelen en meer nationaal bekend 
worden met ons muziek. 
 
2- Bestuur van new life: 
Bestaat uit de functies met de volgende taken: 

1- De voorzitter: 
De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Zijn of 
haar taken zijn: 
-Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur. 
-Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van 
bestuurswerkzaamheden) 
-Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten. 

2- De secretaris: 
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn of 
haar taken zijn: 
-Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie. 
-Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven. 
-Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de 
ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Deze taak kan gedelegeerd worden 
aan een notulist. 
-Bijhouden van de ledenlijst. Ook deze taak kan hij of zij delegeren. 

3- De penningmeester: 
De penningmeester beheert het geld van de organisatie. Zijn of haar taken zijn: 
-Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen. 
-Doen en ontvangen van betalingen. 
-Bijhouden van kas- en bankboek. 
-Maken van het financieel jaarverslag. 
-Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting. 

Het bestuur huurt de dirigent in. Het bestuur wordt door middel van stemmen van alle leden 
gekozen. Bij uitstappen vanuit het bestuur dient het bestuurslid minimaal 1 maand van te 
voren aan te kondigen en zijn of haar taken over te dragen aan overige bestuursleden. Een 
bestuurslid kan ontslagen worden bij gebleken onbetrouwbaar handelen zoals het laten 
lekken van belangrijke informatie naar concurrente koren of muziek groepen. Het ontslag 
kan doorgaan door toestemming van alle overige bestuursleden. 

 
3- Huisregels voor alle koorleden:  

- Houden aan de tijden  
- Altijd deelname aan training uiterlijk s’ morgens laten weten als je niet kan komen  
- Als je toezegt deel te nemen aan concert dat je houdt aan de afspraak  



- Als je de laatste training voor concert niet komt dan kom je ook niet meer naar de 
optreden  

- Je map altijd meenemen  
- Graag serieus omgaan met training en geen geklets tussendoor en geen 

stemadviezen geven aan elkaar tijdens les.  
- Besluiten over solo's gaan via Dirigent  
- Ingangseisen naar New life is kunnen in het Arabisch communiceren en zingen het 

maakt dan niet uit welke nationaliteit  
- Geloofsovertuiging en politieke voorkeur heeft geen rol in onze koor. We respecteren 

andere geloofsovertuigingen en seksuele voorkeuren en politieke voorkeuren. 
 

4- Besluiten nemen door stemmen van meerderheid van bestuur. Bij gelijke stemmen 
tegenover elkaar dan dirigent of alle leden vragen om mee te stemmen.  

 
5- Liederen commissie: Iedereen kan een voorstel van een lied geven. Het wordt pas 
overgenomen als het voor Dirigent mogelijk is om te spelen en indien de liederen commissie 
eens is met die keuze. Het lied moet passen met visie/ missie van onze koor.  
 
6- Contributie: Deelname kost de leden een bedrag per maand. Het bedrag dient 
overgemaakt te worden op het rekeningnummer van ons koor. 
 
7- Algemeen leden vergadering: Het bestuur en alle leden vergaderen minimaal 4 keer per 
jaar om te evalueren en de nieuwe plannen samen door te nemen.   


