
Huisregels Colors of Faith 

Repetities 

De repetities vinden plaats op donderdag van 19:45 tot 22:00 uur. We repeteren 

in de Emmaüskerk aan de Dorpsweg 27, 8051 XS te Hattem. Tijdens de repetitie 

gelden de volgende regels: 

 Het zou fijn zijn als je op tijd bent; 

 Kletsen doen we in de pauze. 

Tijdens de zomervakantie (juli en augustus) wordt er niet gerepeteerd het is wel 

de bedoeling dat de contributie wordt door betaald. In principe starten we op de 

eerste donderdag in september. 

Dirigente 

Onze dirigente is Eline van der Woude uit Kampen. 

Muziek 

De muziek wordt geselecteerd door het bestuur en Eline. Muziek blijft eigendom 

van het koor. De muziek mag niet zonder toestemming worden gekopieerd en 

evenmin mag de muziek zonder toestemming gebruikt worden door derden. De 

muziek wordt eenmalig uitgereikt. Als je het kwijt bent, dan zorg je zelf voor 

vervanging. 

Groepsvertegenwoordigers 

De groepsvertegenwoordiger is de persoon die door de koorleden is gekozen 

wordt om de algemene leiding aan het koor te geven.  De functie 

van groepsvertegenwoordiger is op dit moment niet ingevuld. 

Per stemgroep is er een contactpersoon, de groepsinformant. De groepsinformant 

regelt en registreert binnen de stemgroep allerlei zaken. Ben je een keer afwezig 

meldt dit dan in de koor-app.  Vervolgens dien je zelf bij de groepsinformant of 

bij andere koorleden te informeren wat die repetitie is geoefend, medegedeeld 

en besproken.  

Concerten 

Op onze concerten willen we onszelf zo goed mogelijk presenteren, ongeacht de 

gelegenheid. Om dit te bereiken houden we ons aan deze richtlijnen: 

 Koorleden die in de periode (4 keer) voorafgaand aan een concert niet 

regelmatig aanwezig zijn, zingen niet mee tijdens het concert; 



 Tijdens een concert dragen we allemaal dezelfde kleur of soort kleding, al 

dan niet met bijpassende accessoires (sjaals); per concert wordt bekeken 

hoe we hier op een leuke manier invulling aan kunnen geven; 

 Alle koorleden zijn aanwezig op het tijdstip waarop voorafgaand aan het 

concert ingezongen wordt, uitzonderingen alleen in overleg; 

 Zodra het koor op het podium staat is de aandacht volledig op de dirigent 

en het publiek gericht. 

Contributie 

De contributie bedraagt € 12,50 per maand, 12 maanden per jaar en is telkens 

op de eerste van de maand verschuldigd. Zijn er meerdere leden van een gezin 

lid, dan geldt onderstaande: 

1e gezinslid betaalt  € 12,50 

2e gezinslid betaalt  € 10,00 

3e gezinslid betaalt    €  7,50 

4e gezinslid betaalt    €  5,00 

Het is het handigst wanneer je jouw bank opdracht geeft om dit via een automatische 

overschrijving te voldoen. Dit is een eenmalige actie en vervolgens hoef je nooit meer na te 

denken of je je contributie al betaald hebt. Uiteraard kun je dit ook regelen via 

internetbankieren. Kies je ervoor niet middels automatische overschrijving je contributie te 

regelen? Zorg dan dat het contributiebedrag dat je moet betalen op de 1e van de maand is 

betaald.  Met vragen over je contributie kun je terecht bij de penningmeester. 

Je kunt de contributie overmaken op rekening nummer NL89 RABO 0188628339 

ten name van Gereformeerde Kerk “Colors of Faith”. Wilma is onze 

penningmeester. 

Aanmelden als lid 

Je kunt je aanmelden via ons aanmeldingsformulier dat te vinden is op onze site. 

Na aanmelding kun je 1 keer komen meezingen om te kijken of ons koor je 

aanspreekt. Je zit dus niet meteen aan ons vast. We hebben geen 

toelatingsvoorwaarden we gaan er wel vanuit dat je gevoel hebt voor zingen en 

je moet je wel aangesproken voelen tot onze visie. Dit doen we door ons geloof 

te verwoorden in het zingen van gospel, praise en worship. Onze dirigent bepaalt 

bij welke stemsoort je ingedeeld wordt. 

 

Afwezigheid 

Als je verhinderd bent om een repetitie of concert bij te wonen, kun je dit 

melden via de koor-app. Houd zelf even in de gaten of er tijdens je afwezigheid 

nieuwe muziek is uitgedeeld. Dit kun je navragen bij je buurman of buurvrouw. 



Opzeggen lidmaatschap 

Het lidmaatschap van het koor kan worden opgezegd met inachtneming van een 
opzegtermijn van 1 maand. Dit kun je doen bij de penningmeester of bij een 

ander bestuurslid.  

Pauze tijdens de repetitie 

In de pauze wordt er thee en koffie geschonken. Voor de thee en koffie is een 

kleine bijdrage van 1 euro verschuldigd. 

 
Het bestuur van Colors of Faith. 

 
 


