
Statuten 

Versie:  2.0 
 
Naam 
Artikel 1. 

1. Het gospelkoor draagt de naam ‘Shine & Testify’.  
2. Het gospelkoor is gevestigd in Wapenveld. 

 
Oprichting 
Artikel 2. 

1. Het gospelkoor wordt opgericht onder de verantwoordelijkheid en zorg van de Jeugdraad 
van de Nederlands Hervormde kerk te Wapenveld. 

2. Het gospelkoor wordt voor onbepaalde tijd opgericht. 
 

Doel 
Artikel 3. 

1. Het gospelkoor stelt zich tot doel om door middel van zang en muziek de Naam van de HEERE 
groot te maken en te prijzen – en – van Zijn Woord en Evangelie te getuigen.  

2. Het gospelkoor spant zich in om dit doel te bereiken door onder meer: 
a. het houden van repetities; 
b. het promoten van deze repetities; 
c. het bezoeken van en deelnemen aan christelijke concerten; 
d. het bezoeken van en deelnemen aan christelijke zang- en jongerenbijeenkomsten, 

evangelisatiebijeenkomsten en daarmee gelijk te stellen initiatieven en activiteiten; 
e. het organiseren van gospelconcerten en sing-in’s. 

3. Het gospelkoor kan ook deelnemen aan christelijke zang- en jongerenbijeenkomsten,  
sing-in’s, evangelisatiebijeenkomsten en daarmee gelijk te stellen initiatieven en activiteiten 
op zondag, de zondagse erediensten hiervan uitgezonderd. 

4. In aanvulling op lid 3 neemt het gospelkoor slechts deel aan die bijeenkomsten en 
activiteiten die vallen buiten de tijden waarop de zondagse erediensten binnen de 
Nederlands Hervormde kerk in Wapenveld zijn of worden belegd. 

5. In uitzondering op lid 3 kan het bestuur van het gospelkoor ten hoogste drie maal per 
repetitieseizoen toestemming verkrijgen van de Jeugdraad voor het bijwonen van – en – 
zingen in de eredienst van een kerkgenootschap in Wapenveld: 

a. voor zover één of meerdere leden van het gospelkoor lid zijn van dat betreffende 
kerkgenootschap;  

b. met dien verstande dat het gospelkoor ten hoogste eenmaal per repetitieseizoen een 
dienst van een kerkgenootschap bijwoont. 

 
Leden 
Artikel 4. 

1. Zij die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt – of bereiken binnen zes maanden na aanvang 
van een nieuw repetitieseizoen – kunnen lid zijn van het gospelkoor. 

2. Het bestuur houdt een lijst bij waarin de namen en adresgegevens van alle leden zijn 
opgenomen. 

 
Donateurs 
Artikel 5. 

1. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben het gospelkoor financieel te steunen met 
een door het bestuur vast te stellen minimumbijdrage. 

2. Donateurs kennen geen andere rechten en verplichtingen. 



Toelating 
Artikel 6. 
Toelating tot het gospelkoor vindt plaats door aanmelding bij het bestuur, tenzij het bestuur in 
overleg met de Jeugdraad heeft besloten tot de instelling van een ledenstop. 
 
Lidmaatschap 
Artikel 7. 

1. Het lidmaatschap vangt aan na acceptatie van de aanmelding en de daarop volgende 
bevestiging van de toelating door het bestuur aan het aspirant lid. 

2. Het bestuur mag aanvullende eisen stellen aan het lidmaatschap, zoals bijvoorbeeld de 
verplichte deelname aan een activiteit of zitting in een commissie. 

3. De leden zijn verplicht de repetities trouw bij te wonen en op de vastgestelde tijd aanwezig 
te zijn. Dit om de kwaliteit van het koor te waarborgen. Zo zal het koorlid worden 
aangesproken op afwezigheid zonder bericht of op veelvuldige afwezigheid. Als een koorlid 
niet aanwezig kan zijn bij een repetitie, dient hij/zij zich af te melden. Dit kan per e-mail naar 
info@shineandtestify.nl. 

4. Het lidmaatschap eindigt: 
a. als een lid het lidmaatschap opzegt; 
b. als het bestuur het lidmaatschap van een lid opzegt. 

5. Het bestuur kan het lidmaatschap van een lid opzeggen als:  
a. een lid niet aan de eisen voor het lidmaatschap voldoet of de verplichtingen aan het 

gospelkoor niet nakomt; 
b. niet langer de doelstelling van het gospelkoor uitdraagt of wil uitdragen. 

6. Het bestuur vraagt advies aan de Jeugdraad voordat zij het lidmaatschap van een lid opzegt 
verband houdend met de onder lid 4, sub b genoemde grond. 

7. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van één 
kalendermaand. 

8. Het bestuur of een lid kan het lidmaatschap per direct opzeggen als sprake is van bijzondere 
omstandigheden. 

9. Een lid kan het lidmaatschap per direct opzeggen als hij of zij zich niet kan verenigen in een 
(voorgenomen) wijziging van de statuten. 
  

Maandelijkse bijdragen leden 
Artikel 8. 

1. De leden zijn verplicht tot het betalen van een maandelijkse bijdrage.  
2. Het bestuur stelt de maandelijkse bijdrage vast.  
3. Het bestuur mag een kortingsregeling vaststellen voor bepaalde doelgroepen. 
4. Het bestuur mag een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de maandelijkse bijdrage 

vaststellen, als sprake is van een bijzondere situatie in de persoonlijke omstandigheden van 
een lid. 

5. Het bestuur mag overige verplichtingen rondom de betaling van de maandelijkse bijdrage 
vastleggen in een financieel reglement of huishoudelijk reglement.  

 
Bestuur: samenstelling 
Artikel 9. 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf personen. 
2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en minimaal twee 

algemene leden.  
3. De leden van het bestuur worden tijdens een algemene ledenvergadering voorgedragen.  
4. De benoeming vindt tijdens de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen 

plaats in aanwezigheid van minimaal 75% van de leden. 



5. De Jeugdraad is bevoegd om bij eerste oprichting van het koor een bestuur te benoemen 
zonder tussenkomst van een algemene ledenvergadering. 

6. Het bestuur of een groep van tien leden kunnen een voordracht doen voor één of meer 
bestuursleden.  

7. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk 
bij het bestuur worden ingediend. 

8. De voorzitter is een meelevend lid van de Nederlands Hervormde kerk in Wapenveld. 
9. De secretaris is een meelevend lid van de Nederlands Hervormde kerk in Wapenveld. 
10. De penningmeester is een meelevend lid van de Nederlands Hervormde kerk in Wapenveld. 
11. Het bestuur kan in samenspraak met de Jeugdraad een extern adviseur aanstellen. 
12. De jeugdraad kan goedkeuring aan de benoeming van de voorzitter onthouden. 
13. De jeugdraad mag advies uitbrengen over de benoeming van overige bestuursleden, 

waaronder inbegrepen de secretaris en penningmeester. 
 

Bestuur: taak en bevoegdheid 
Artikel 10. 

1. Het bestuur geeft dagelijks leiding aan het gospelkoor en de dirigent; 
2. Onder dagelijkse leiding wordt in ieder geval verstaan:  

a. de bewaking van de doelstelling van het gospelkoor en de uitvoering van daaraan 
gerelateerde en ondersteunende activiteiten;  

b. de ontwikkeling van beleid en (meerjarige) plannen;  
c. de ontwikkeling van reglementen van huishoudelijke en financiële aard;  
d. het beheer van financiën;  
e. het aanstellen van een dirigent, met dien verstande dat de Jeugdraad aan de 

benoeming van een dirigent haar goedkeuring kan onthouden indien hiervoor 
gegronde redenen zijn; 

f. het voeren van functionerings- en voortgangsgesprekken met de dirigent; 
g. het instellen van commissies; 
h. het behandelen van aan- en afmeldingen van leden. 

3. Het bestuur vaardigt een bestuurslid af in de Jeugdraad. 
4. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over haar activiteiten en financieel beheer aan 

de Jeugdraad door middel van een verslag en jaarrekening. 
 

Bestuur: aftreden en herbenoeming 
Artikel 11. 

1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. 
2. Het aftredend bestuurslid is herkiesbaar voor een nieuwe periode van vier jaar. 
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt daarnaast door tussentijdse opzegging van de 

bestuursfunctie. 
 
Algemene ledenvergadering 
Artikel 12. 

1. Het bestuur organiseert tenminste eenmaal per repetitieseizoen een ledenvergadering. 
2. De leden ontvangen drie weken voorafgaand aan de algemene ledenvergadering een 

uitnodiging. 
3. Een lid van het koor is stemgerechtigd en vertegenwoordigt één stem tijdens de algemene 

ledenvergadering. 
4. Het bestuur kan het stemrecht aan een lid ontzeggen op grond van de in artikel 7, onder lid 4 

genoemde gronden. 
5. Een algemene ledenvergadering wordt gehouden met het doel om (onder meer): 

a. leden te informeren over de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd aan de 
Jeugdraad over bestuurstaken, activiteiten en financieel beheer; 



b. tot verkiezing en benoeming van bestuursleden te komen; 
c. leden te informeren over (op handen zijnde) wijzigingen van statuten, huishoudelijke 

en financiële reglementen; 
d. leden te informeren en advies te vragen over de opstelling van een (meerjarige) 

planning van activiteiten; 
e. tot verdeling en delegatie van (bestuurs)taken aan, de door het bestuur in te stellen, 

commissies te komen. 
 
Samenwerking met de Jeugdraad 
Artikel 13. 

1. Het bestuur kan de Jeugdraad adviseren over de wijziging van statuten. 
2. Het bestuur kan de Jeugdraad om advies vragen bij het opstellen reglementen. 
3. Het bestuur kan de Jeugdraad om advies vragen bij de uitvoering van de in de statuten en 

reglementen opgenomen bepalingen en voorschriften. 
4. De vaststelling en/of wijziging van statuten vindt slechts plaats op basis van wederzijds 

goedvinden door de Jeugdraad enerzijds en het bestuur anderzijds.  
5. De Jeugdraad spant zich in om, door middel van onder andere financiële verstrekkingen en 

tegemoetkomingen, de instandhouding en het voortbestaan van het gospelkoor te 
ondersteunen. 

6. Opheffing van het koor vindt slechts plaats op basis van wederzijds goedvinden door de 
Jeugdraad enerzijds en het bestuur anderzijds. 

 
Repetitieseizoen. 
Artikel 14. 

1. Het repetitieseizoen verloopt globaal gezien van september tot en met juni. 
2. Het bestuur kan een afwijkend repetitieseizoen vaststellen. 
3. Het bestuur brengt de leden, de dirigent en de Jeugdraad van een afwijking tijdig op de 

hoogte. 
4. Onder tijdig wordt verstaan: tenminste twee maanden voor aanvang van het 

repetitieseizoen. 
 
Slotbepalingen. 
Artikel 15. 

1. De Jeugdraad is bevoegd om een beslissing te nemen over die zaken waarin deze statuten 
niet voorzien. 

2. Een beslissing bedoelt in lid 1 vindt niet eerder plaats dan het moment waarop het bestuur in 
de gelegenheid is gesteld om haar zienswijze of advies uit te brengen. 

3. De Jeugdraad mag alleen gemotiveerd afwijken van het advies of de zienswijze van het 
bestuur. 

 
 
Wapenveld, 8 oktober 2019 
 


