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STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR  
 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam "MUZIEKVERENIGING APOLLO". In  
het maatschappelijk verkeer kan zij zich bedienen van de naam "Apollo".  
 
Artikel 2 
De vereniging is gevestigd in de gemeente Brouwershaven.  
 
Artikel 3 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur. 
 
 DOEL EN MIDDELEN  
  
Artikel 4  
De vereniging heeft tot doel zo goed mogelijk bij te dragen aan het gemeenschapsleven te 
Brouwershaven en omgeving door de bevordering van een gezamenlijke beoefening van 
instrumentale muziek.  
 
Artikel 5 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het samenstellen en in stand houden van 
een muziekkorps, het verschaffen van mogelijkheden tot oefening, opleiding en 
begeleiding het aanschaffen en/of het ter beschikking stellen van muziekinstrumenten 
en/of uniformen, het organiseren van muzikale evenementen en/of het bemiddelen bij het 
deelnemen aan zulke evenementen al datgene wat tot het bereiken van dat doel nuttig en 
geoorloofd is.  
 
LEDEN  
 
Artikel 6  
De vereniging kent:  
- leden;  
- jeugdleden; 
- buitengewone leden; 
- ereleden;  
- begunstigers.  
Lid van de vereniging kunnen zijn personen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.  
Jeugdlid van de vereniging kunnen zijn personen die de leeftijd van tien jaar doch niet de 
voor een lid vereiste leeftijd hebben bereikt.  
Buitengewoon lid of erelid zijn personen aan wie dit lidmaatschap op voordracht van het 
bestuur, door de algemene ledenvergadering wordt verleend, tenzij dit uitdrukkelijk wordt 
vermeld, zijn de bepalingen in deze statuten op hen niet van toepassing. 
Begunstigers zijn personen die zich jegens de vereniging op enigerlei wijze verbinden haar 
in materieel opzicht te steunen het huishoudelijk reglement regelt de toelating van leden 
en jeugdleden alsmede het verlenen van het buitengewone of erelidmaatschap en 
vermeldt de daartoe noodzakelijke voorwaarden.  
Het bestuur beslist over de toelating van leden en jeugdleden overeenkomstig het 
bepaalde in het huishoudelijk reglement. Bij een afwijzende beslissing heeft het kandidaat-
(jeugd) lid het recht van beroep op de algemene ledenvergadering op een wijze als in dat 
reglement bepaald. 
Het huishoudelijk reglement regelt de wijze waarop en de voorwaarden waaronder 
begunstigers de vereniging kunnen steunen. 



Statuten Muziek vereniging Apollo Brouwershaven 
Het Privacy-beleid van Apollo is te vinden op www.apollobrouwershaven.nl 

- 2 -

  
Artikel 7 
De leden en de jeugdleden zijn gehouden tot betaling van een contributie, van de 
bijdragen voor bijzondere, door de vereniging aan hen ter beschikking gestelde zaken 
en/of verleende diensten alsmede van de aan hen opgelegde boetes. De algemene 
ledenvergadering stelt de contributie, de bijdragen en de boetes vast op een wijze zoals in 
het huishoudelijk reglement is geregeld.  
De leden en jeugdleden dienen zich te gedragen naar de voor hen, in het huishoudelijk 
reglement en/of enig ander bijzonder reglement, vastgestelde regels.  
 
Artikel 8  
Het lidmaatschap eindigt in de gevallen als bij de wet voorzien met dien verstande, dat de 
opzegging door de vereniging ook kan geschieden indien een lid of jeugdlid zijn/haar 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. Opzegging van en ontzetting uit het 
lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering.  
In spoedeisende gevallen is het bestuur bevoegd het (jeugd-)lid te schorsen.  
 
Artikel 9 
Behalve door overlijden eindigt het buitengewone en erelidmaatschap door een, op 
voordracht van het bestuur genomen, besluit van de algemene ledenvergadering.  
 
Artikel 10 
Het huishoudelijk reglement regelt de gevolgen van de beëindiging van het lidmaatschap, 
met dien verstande dat een (jeugd-)lid niet bevoegd is door opzegging van zijn 
lidmaatschap een besluit waarbij enige verplichting van de leden is verzwaard, te zijnen 
opzichte uit te sluiten. 
   
Artikel 11 
Het bestuur houdt een ledenregister, dat wordt ingericht en bijgehouden overeenkomstig 
hetgeen daarover bij huishoudelijk reglement is bepaald.  
 
BESTUUR  
 
Artikel 12  
Het bestuur van de vereniging, bestaat uit een oneven aantal personen, die door de 
algemene ledenvergadering worden benoemd uit leden van de vereniging die de leeftijd 
van achttien jaar bereikt hebben.  
De voorzitter wordt in zijn functie gekozen, het bestuur wijst uit zijn midden de secretaris 
en de penningmeester aan. De algemene vergadering kan personen die geen lid van de 
vereniging zijn, benoemen tot bestuurslid, niet zijnde de voorzitter, mits het aantal 
bestuursleden dat geen lid is van de vereniging niet meer is dan één/derde van het aantal 
leden waarop het bestuur is vastgesteld, deze personen zijn tevens buitengewoon lid. 
De algemene vergadering kan besluiten dat een of meer van de in voorgaande zin 
bedoelde bestuursleden door anderen dan de leden worden benoemd.  
 
Artikel 13  
Het huishoudelijk reglement regelt het aantal bestuursleden, hun kwaliteit, hun verkiezing 
en benoeming, hun schorsing en ontslag, hun plaatsvervanging en aftreden en omschrijft 
de taken en verantwoordelijkheden van elk der bestuursleden alsmede de wijze waarop 
vergaderd en besloten wordt.  
Met betrekking tot dit laatste is het oordeel van de voorzitter met betrekking tot de 
totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 
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Artikel 14  
De voorzitter en de secretaris of de penningmeester gezamenlijk, dan wel bij ontstentenis 
van de voorzitter de secretaris en de penningmeester gezamenlijk vertegenwoordigen de 
vereniging in en buiten rechte. 
Het bestuur kan besluiten anderen volmacht te verlenen de vereniging te 
vertegenwoordigen. Een zodanig besluit omschrijft de omvang van die volmacht, welke bij 
geschrifte dient te worden verleend. 
 
Artikel 15  
Tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, dan wel tot het verbinden van de vereniging als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar, dan wel tot overeenkomsten waarbij de vereniging zich sterk maakt of 
zekerheden stelt voor de schuld van een derde, is het bestuur slechts bevoegd indien 
zulks in een daaraan voorafgaand besluit door de algemene vergadering is goedgekeurd.  
Het bestuur kan, voorzover zulks in overeenstemming is met dan wel voortvloeit uit het 
door de algemene ledenvergadering goedgekeurde beleid van de vereniging, in naam van 
de leden en jeugdleden verplichtingen aangaan. 
 
Artikel 16  
Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene ledenvergadering voor besluiten 
tot het aangaan van rechtshandelingen waarbij het vermogen van de vereniging betrokken 
wordt voor een bedrag of, waarde van meer dan VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,--) per 
geval het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van 
onroerende goederen en aan de vereniging toebehorende goederen, het ter leen geven of 
nemen van gelden waaronder niet is begrepen het beleggen van gelden of het opnemen 
van een onder goedkeuring van de algemene ledenvergadering, verleend (bank)krediet: 
het aangaan van vaststellingsovereenkomsten (dadingen), het optreden in 
rechtsgeschillen, met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van 
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden, het aangaan en wijzigen van 
arbeidsovereenkomsten. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden 
gedaan.  
 
Artikel 17 
In dringende en spoedeisende gevallen kan een bestuurslid door de overige 
bestuursleden worden geschorst in afwachting van het desbetreffende besluit van de 
algemene ledenvergadering die daartoe binnen een maand bijeengeroepen zal worden. 
 
COMMISSIES EN DESKUNDIGEN 
  
Artikel 18  
Het bestuur kan zich, bij het besturen van de vereniging bij het beheren van haar 
vermogen alsook bij de uitvoering van de overige bestuurstaken, doen bijstaan door 
deskundigen en door bijzondere commissies. 
Elke deskundige en elke commissie werkt uitsluitend onder de leiding van het bestuur en 
is daaraan verantwoording schuldig.  
De inschakeling van een deskundige en de instelling van een commissie geschiedt, op 
voordracht van het bestuur, door de algemene ledenvergadering.  
Het huishoudelijk reglement regelt de wijze waarop een commissie wordt samengesteld, 
de wijze van benoeming van de commissieleden, de wijze waarop de werkzaamheden 
worden omschreven en de tijdsduur waarvoor een commissie kan worden ingesteld.  
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JAARVERSLAG  REKENING EN VERANTWOORDING  
 
Artikel 19 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 
De algemene ledenvergadering kan de termijn waar binnen het bestuur zijn jaarverslag 
dient uit te brengen verlengen. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de 
leden die geen deel uitmaken van het bestuur, een commissie van tenminste twee 
personen.  
 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING  
 
Artikel 20  
Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of 
de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  
Desalniettemin komt aan het bestuur, mits met eenparigheid van stemmen daartoe is 
besloten in een vergadering waartoe alle bestuursleden behoorlijk zijn opgeroepen, de 
beslissing in dringende en spoedeisende gevallen toe waarin de wet en de statuten niet 
voorzien.  
Doet zulk een geval zich voor dan wordt dit onderwerp op de agenda van de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering die binnen twee maanden bijeengeroepen 
dient te worden geplaatst. 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen uiterlijk 
drie maanden na het verstrijken van het verenigingsjaar. Andere algemene vergaderingen 
worden bijeengeroepen zo dikwijls als het bestuur dit nuttig of nodig oordeelt. 
De algemene ledenvergadering kan, met inachtneming van het bepaalde omtrent de 
oproeping tot zulk een vergadering dan wel bij advertentie in een ter plaatse waar de 
vereniging gevestigd is veel gelezen krant, bijeengeroepen worden door tenminste  
TIEN PROCENT (10%) van de leden, voorzover dit minder is dan één/tiende van de 
stemgerechtigde leden, indien het bestuur niet binnen acht weken voldoet aan het verzoek 
van deze leden tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering. 
 
Artikel 21 
Aan de algemene ledenvergadering kunnen deelnemen en kunnen daarin het woord 
voeren: de leden en de ereleden.  
Geen toegang hebben personen die van het lidmaatschap zijn geschorst.  
Over de toelating van andere personen beslist het bestuur.  
 
Artikel 22  
Ieder lid heeft één stem. Een lid kan, mits niet geschorst, door een schriftelijk daartoe 
gemachtigd lid zijn stem uitbrengen. Een lid kan slechts voor één ander lid als 
gemachtigde optreden.  
 
Artikel 23  
Het huishoudelijk reglement regelt de leiding van de algemene ledenvergadering en de 
verslaggeving daarvan. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen worden 
besluiten genomen en met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, blanco 
stemmen worden daarbij geacht als niet te zijn uitgebracht. 
Bij een verkiezing van personen is die persoon gekozen respectievelijk zijn die personen 
gekozen waarop de meeste stemmen respectievelijk achtereenvolgens de meeste 
stemmen zijn uitgebracht. 
Wordt op meerdere personen hetzelfde aantal stemmen uitgebracht dan beslist het lot wie 
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gekozen is. 
Ingeval bij een stemming, niet betrekking hebbend op de verkiezing van personen, de 
stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Alle stemmingen geschieden 
mondeling tenzij handelende over personen en tenzij de voorzitter of een der 
stemgerechtigden voorafgaand aan de stemming om een schriftelijke stemming verzoekt. 
Indien alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan rechtsgeldig 
besloten worden, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende 
onderwerpen ook al heeft de oproeping niet of niet op de voorgeschreven wijze of niet met 
inachtneming van de vereiste formaliteiten plaats gevonden.  
Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, indien deze niet in vergadering bijeen 
zijn, heeft slechts dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering 
indien de stemmen schriftelijk zijn uitgebracht. 
De oproeping voor de algemene ledenvergadering geschiedt door het bestuur door middel 
van een schriftelijke mededeling aan het adres van degenen wier lidmaatschap in het 
register is aangetekend. Daarbij wordt een termijn van tenminste veertien dagen in acht 
genomen.  
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. 
 
 
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING  
 
Artikel 24  
Ingeval van voorgenomen wijziging van de statuten en/of het huishoudelijk reglement 
wordt de woordelijke tekst van de voorgedragen wijziging in afschrift bij de oproeping 
gevoegd en tevens ter inzage gelegd ten huize van de secretaris. Een besluit tot wijziging 
van de statuten kan slechts genomen worden met tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de 
stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt aan deze laatste voorwaarde 
in eerste vergadering niet voldaan dan wordt binnen vier weken doch niet eerder dan twee 
weken daarna een tweede vergadering gehouden waarin over hetzelfde voorstel besloten 
kan worden met twee/derde van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige 
of vertegenwoordigde stemgerechtigden.  
 
Artikel 25  
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering. 
Het bepaalde in het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. Het batig 
saldo na vereffening vervalt aan een door de algemene ledenvergadering aan te wijzen 
orgaan of instituut of komt ten goede aan een door de algemene ledenvergadering vast te 
stellen doel.  
 
Artikel 26  
De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast ter uitwerking van 
die bepalingen waarin de statuten naar dit reglement verwijst.  
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts genomen worden met 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.  
De algemene ledenvergadering kan reglementen vast stellen voor bepaalde en/of 
verschillende categorieën van leden en jeugdleden en/of bepaalde en/of verschillende 
activiteiten van de vereniging.  
Een besluit tot vaststelling en/of wijziging van deze reglementen vindt niet plaats dan 
nadat de betrokkenen de gelegenheid geboden is de algemene ledenvergadering van 
advies te dienen.  
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De comparant is mij, notaris, bekend. Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 
Zierikzee ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze 
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige 
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing 
door de comparant en mij, notaris, ondertekend.  
 
VOOR AFSCHRIFT  
uitgegeven door Mr. Josephus Christiaan Gerardus Maria Beijsens, kandidaat notaris, 
wonende te Roosendaal, als plaatsvervanger van Mr Dirk van Eck, notaris ter standplaats 
Zierikzee, op heden de zevenentwintigste november negentienhonderd negenentachtig.  
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Artikel 1.  

Lidmaatschap:  

 

a Een werkend (jeugd)-lid dat als zodanig in de vereniging wordt opgenomen 
ontvangt terstond na zijn opneming een exemplaar van de Statuten en het 
Huishoudelijk reglement.  

b)  Bij opneming als (jeugd)-lid in de vereniging is men verplicht de bij het 
huishoudelijk reglement vastgestelde contributie te voldoen en trouw te zijn 
aan de activiteiten van de vereniging.  

c)  Gronden voor royement cq schorsing zoals bedoeld in artikel 8 van de 
Statuten zijn; 

 
1-  Nalatigheid in het voldoen van de aan het lid door de vereniging opgelegde 

financiële verplichtingen.  
2-  Handelen in strijd met de Statuten, Huishoudelijk reglement en/of andere door 

de ALV vastgestelde regels.  
3- Het bij voortduring schaden van de belangen van de vereniging.  

d) Een (jeugd)-lid dat door het bestuur geschorst wordt kan op de eerstvolgende 
ALV hiertegen bezwaar aantekenen.  

e) De ontzetting uit de vereniging wordt door de ALV op voorstel van het bestuur 
uitgesproken.  

f) Een financiële schuld ontstaan na ontzetting, als bedoelt in artikel 1e, zal in 
eerste instantie door het bestuur getracht worden om vereffend te krijgen. Zie 
verder artikel 1 onder g 

 
 g)  Indien boven bedoelde persoon echter in een later stadium te kennen mocht 

geven wederom lid van de vereniging te willen worden, kan dat alleen na 
goedkeuring door de ALV en na vereffening van de oude schuld.  
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Artikel 2.  

Goederen:  

 

a) Het is een (jeugd)-lid verboden de hem in bruikleen gegeven goederen te 
gebruiken en/of te dragen op andere gelegenheden dan die aan welke de 
vereniging deelneemt.  

b)  Het is het (jeugd)-lid verboden de hem in bruikleen gegeven goederen aan 
derden ter hand te stellen.  
Van de hiervoor genoemde verboden in artikel 2a en b kan het bestuur 
ontheffing en toestemming verlenen, mits het van tevoren gemeld is aan het 
bestuur. 

c) Het bestuur is bevoegd om zonder raadpleging van de ALV in enig jaar die 
aanschaffingen te doen, die zij in het belang van de vereniging oordeelt, mits 
die totale uitgaven binnen het raam van de door de ALV vastgestelde 
begroting blijven en het bedrag genoemd in artikel 16 van de Statuten  
€ 5000,= niet te boven gaat.  

  
d)  Reparaties aan het (jeugd)-lid in bruikleen gegeven goederen der vereniging 

vinden eerst plaats nadat het bestuur hiervoor toestemming heeft verleend.  

e) Na beëindiging van het lidmaatschap als genoemd in artikel 8 van de 
Statuten, is het (jeugd)-lid verplicht alle eigendom der vereniging die hij/zij 
onder zijn/haar berusting heeft, onverwijld af te geven aan het bestuur.  
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Contributie  per 01-01-2015 
 
 
 
Artikel  3. 
 
 

Contributies en Donaties:  
 
 
a) Werkende leden van 16 jaar en ouder zijn gehouden tot het betalen van 

een maandelijkse contributie van € 10,00  
 € 120,00 per jaar. 
 
 Werkende jeugdleden zijn gehouden tot het betalen van een 

  maandelijkse contributie van € 8,00  
 € 96,00 per jaar.  
 

Niet werkende (aspirant)-leden zijn gehouden tot het betalen van een 
maandelijkse contributie van € 8,00 
€ 96,00 per jaar. 

 
Niet werkende (aspirant)-leden welke op kosten van de vereniging les 
ontvangen aan de muziekschool zijn gehouden tot het betalen van een 
maandelijkse contributie van € 10,00 
€ 120,00 per jaar 
 
Elk derde en volgende leden uit een gezin zijn gehouden tot het betalen 
van een maandelijkse contributie van € 6,00 
€ 72,00 per jaar 

 
Leden die alleen lid zijn van de ”Notenkluvers” zijn gehouden tot het 
betalen van een maandelijkse contributie van € 5,00 
€ 60,00 per jaar 
 
Rustende leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie  
van  € 20.00   
 

b) De in het lid a) genoemde bedragen worden door de ALV vastgesteld en 
gewijzigd. 

 
 

 Donaties: 
 
  Het minimum bedrag dat een donateur betaald is  € 8.00 per jaar. 

 
 Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen af te wijken van de in dit 

artikel genoemde contributies / donaties. 
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Artikel 3A 
  
 
 Lessen aan Muziekschool: 
 
 Aspirant (leden) die via de vereniging lessen ontvangen aan de Zeeuwse 

muziekschool zijn gehouden boven hun contributie een eigen  bijdrage te 
betalen voor de verschillende opleidingen. 

 
 A-Diploma: 
 
 Het lid betaalt per jaar 25 % van de opleidingskosten, de overige 75% zijn 

voor rekening van de vereniging. 
 
 B-Diploma: 
 
 Het lid betaalt per jaar 50 % van de opleidingskosten, de overige 50% zijn 

voor rekening van de vereniging. 
 
 C-Diploma: 
 
 Het lid betaalt per jaar 75 % van de opleidingskosten, de overige 25% zijn 

voor rekening van de vereniging. 
  
 Alle vervolgopleidingen zijn volledig voor rekening van het lid. 
  
 De bedragen worden jaarlijks vastgesteld.  
 
 Indien de opleiding zonder geldige reden vroegtijdig wordt beëindigd zijn de 

totale kosten voor rekening van het lid, e.e.a. is opgenomen in de 
leerlingenovereenkomst. 

 
 Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen af te wijken van de in dit 

artikel genoemde bepalingen. 
. 
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Algemene ledenvergadering ( ALV): 
  

a)  Tot de ALV hebben toegang alle werkende leden alsmede de ereleden. 
Stemrecht hebben alleen die werkende leden die de leeftijd van 16 jaar 
hebben bereikt. Voorts hebben zij toegang aan wie het bestuur daartoe 
uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, dit zoals in artikel 21 der Statuten 
bepaald.  

b)  Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af van het gevoerde beleid 
over het afgelopen verenigingsjaar, en maakt de plannen bekend voor het 
lopende verenigingsjaar.  

c)  Op de ALV worden in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda 
geplaatst:  

1 - Notulen van de vorige vergadering.  
2 - Jaarverslag van de secretaris.  
3 - Jaarverslag, alsmede de rekening over het afgelopen verenigingsjaar van de 

penningmeester.   
4 - Verslag van de kascontrole commissie.  
5 - Benoeming lid (leden) van de kascontrole commissie.  
6 - Verkiezing bestuursleden. 
7 - Rondvraag.  
 
d)  Ieder lid heeft het recht om voorstellen bij het bestuur in te dienen. 

Zij moeten schriftelijk worden ingediend uiterlijk drie weken voor de ALV.  
Die voorstellen zullen dan op de ALV worden behandeld.  
 

e) De kascontrole commissie bestaat uit twee stemgerechtigde leden, welk twee 
jaar in deze commissie zitting heeft, met dien verstande dat per 
verenigingsjaar telkenmale een nieuw lid in de commissie wordt benoemd. 
Deze leden mogen geen zitting hebben in het bestuur. Zodra tussentijds een 
vacature ontstaat, zal het bestuur zorgdragen dat deze vacature wordt 
vervuld. Hij/zij die in de tussentijdse vacature is aangewezen, neemt dezelfde 
rechten en plichten waar als het afgetreden commissielid.  
De werkzaamheden van de kascontrole commissie bestaan uit het 
controleren en rapporteren over het financiële beleid en beheer van de 
vereniging. Op de ALV brengt de kascontrole commissie verslag uit over haar 
bevindingen betreffende de door haar uitgevoerde controle.  
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Artikel 4. 
 

Algemene ledenvergadering (ALV) Vervolg: 
 

f)  Het bestuur is bevoegd deskundigen, vaste commissies en commissies ad 
hoc in te stellen en op te heffen, alsmede tot het benoemen en ontslaan van 
deskundigen en leden van de commissies. Eventuele geldmiddelen die ten 
dienste staan van deskundigen en voornoemde commissies vloeien na 
opheffing van de commissie in de kas van de vereniging. De boven 
genoemde deskundigen en commissies kunnen bestaan uit zowel leden, als 
personen van buiten de vereniging. Zij zullen direct na het bereiken van de 
hun gestelde opdracht worden ontbonden. Een en ander volgens het gestelde 
in artikel 18 van de Statuten. 

 
f1) Benoemde deskundigen en commissies, zoals bedoeld in artikel 18 van de 

Statuten, zullen via door het bestuur opgemaakt Protocol, werken.  
 Beide partijen moeten hierbij akkoord gaan. 
 In het Protocol zullen de personen, de werkzaamheden, de tijdsduur van de 

deskundigen / commissies en de verantwoording aan het bestuur worden 
beschreven. 
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Artikel 5. 
 
Verkiezing bestuursleden: 
 

a)  Indien bij een stemming over personen de meerderheid niet is verkregen, 
vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste 
aantal stemmen hebben behaald.  

b)  Indien bij herstemming de vereiste meerderheid niet is  

 verkregen beslist het lot. 

  
c)  De voorzitter benoemt voor iedere stemming twee leden in het stembureau. 

Dit bureau beslist over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, na 
overleg met de voorzitter.  

d)  Niet geldig zijn stembiljetten die: 
 1. De namen vermelden van personen die niet verkiesbaar zijn. 
 2. 0nleesbaar zijn.  

e)  Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.   
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Artikel 6.  

Bestuur:  

a)  Het bestuur bestaat uit tenminste zeven leden waaronder de voorzitter, 
secretaris, penningmeester en vice voorzitter.  

b)  Het bestuur wordt gekozen volgens artikel 5 van dit reglement.  

c)  De voorzitter wordt afzonderlijk gekozen voor een periode van drie jaar.       
De bestuursleden worden voor een periode van twee jaar benoemd en 
verdelen onderling de overige functies binnen het bestuur.  

d)  De volgens rooster aftredende bestuursleden kunnen zich terstond 
herkiesbaar stellen. De gekozene neemt op het rooster de plaats in van de 
afgetredene.  

e) De voorzitter leidt de vergaderingen. Tevens vertegenwoordigt hij of een 
vervanger de vereniging bij officiële gelegenheden.  

f)  De secretaris verzorgt de correspondentie en administratie der vereniging met 
uitzondering van de financiële. Van alle door hem/haar te bepalen stukken 
wordt een afschrift gehouden.  
Van de vergadering genoemd in artikel 20 van de Statuten verzorgt hij/zij de 
notulering die samen met een door hem/haar op te maken verslag over het 
afgelopen verenigingsjaar op de ALV worden bekend gemaakt.  
Van de vergaderingen in het bestuur wordt de notulering eveneens verzorgt 
door de secretaris en ter kennis gebracht aan de leden van het bestuur.  
Het bestuur kan voor de verzorging van voornoemde notulen eventueel een 
derde aanwijzen.  

g)  De penningmeester is belast met het financiële beheer en de financiële 
administratie der vereniging.  
De penningmeester kan zich met toestemming van het bestuur in de 
uitoefening van zijn functie laten bijstaan door commissies uit de vereniging, 
of door deskundigen, als genoemd in artikel 4 lid f van dit reglement. 
Tevens zal hij een leden register bijhouden.  
Het ledenregister zoals bedoeld in artikel 11 van de Statuten moet in ieder 
geval inhouden: 
NAW gegevens lid. 
Geboorte datum lid. 
Ingang lidmaatschap.  

h)  De taken van de overige bestuursleden, als genoemd in lid a) van dit artikel 
worden door het bestuur in onderling over leg vastgesteld.  
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Artikel 6. 

Bestuur vervolg: 

 

i)  De besluiten in de bestuursvergadering worden met meerderheid van 
stemmen genomen. Hierbij dienen tenminste tweederde bestuursleden naar 
beneden afgerond aanwezig te zijn.  

j)  Het bestuur is mits goedkeuring van de ALV, bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van register 
goederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg 
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het 
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden 
gedaan. Ook de leden hebben een zorgverplichting ten aanzien van de 
vereniging. 

k)  Het bestuur draagt zorg voor een stipte naleving van de bepalingen, als 
genoemd in de Statuten en het Huishoudelijk reglement.  
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Artikel 7.  
 
Dirigent - Instructeur.  
 

a) Het bestuur benoemt en ontslaat de dirigent - instructeur.  
Het bestuur kan zich daarbij laten adviseren door een speciaal daartoe 
ingestelde commissie.  

b)  De commissie als genoemd in lid a, wordt ingesteld door het bestuur en zal 
werken via het aan hen verstrekte Protocol. In de commissie hebben zitting 
drie bestuursleden en twee werkende leden. 

c) Deze werkende leden zijn leden van de brassband en de drumband.  

d)  De commissie zal zich zo goed mogelijk informeren t.a.v. de te nemen 
beslissing. Zij doet dit door het bijwonen van repetities, het houden van 
gesprekken met betrokkenen en andere wettige haar ten dienst staande 
middelen.  
Een belangrijk gegeven voor haar zal zijn de mening van de leden van de 
brassband cq de drumband.  

e)  De salariëring van de dirigent - instructeur wordt geregeld door het bestuur.  

f)  De dirigent - instructeur leidt de repetities en wordt zonodig door het bestuur 
bijgestaan. Hij regelt in overleg met het bestuur de repetities, de te geven 
concerten, enz. Hij/zij kan door het bestuur uitgenodigd worden 
bestuursvergaderingen bij te wonen en heeft hierbij een adviserende stem.  

g)  Aan de dirigent - instructeur of diens plaatsvervanger is, na advies van de 
muziekkeuzecommissie, de keuze der muziekstukken opgedragen. Het 
bestuur draagt de eindverantwoording. Gedurende de repetities, de te geven 
concerten en tijdens de lessen, enz, waarbij de dirigent - instructeur of diens 
plaatsvervanger aanwezig is, zijn de leden verplicht zich aan de inzichten en 
raad van de dirigent - instructeur of diens plaatsvervanger te onderwerpen.  

 
 
 
 
 

 
 



Huishoudelijk reglement Muziekvereniging Apollo Brouwershaven 
Privacy-beleid van Apollo is te vinden op www.apollobrouwershaven.nl 

- 11 -

 
 

 
Artikel 8. 
 

Overige bepalingen: 

a)  Repetities: De repetities der vereniging worden gehouden op 
donderdagavond voor de drumband, en op dinsdagavond voor de brassband.  
In dien zulks eens niet mogelijk is, stelt het bestuur een ander tijdstip vast.  

b) De bibliothecaris verzorgt de muziekbibliotheek der vereniging en houdt 
toezicht op het gebruik van de muziekstukken door de leden.  

c) De commissaris van materiaal houdt toezicht op het gebruik en onderhoud 
van instrumenten en uniformen door de leden. Eventueel kan deze functie 
door meerdere personen worden uitgeoefend.  

d) Het bestuur benoemt de in lid b en c genoemde functionarissen al dan niet uit 
zijn midden. Zij werken via een door het bestuur opgesteld Protocol. 
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Artikel 9. 
 
 

Wijziqinqen van het Huishoudelijk reqlement:  

a)  In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering 
worden aangebracht, dan door een besluit van de ALV, waartoe is 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van het Huishoudelijk 
Reglement zullen worden voorgesteld. De termijn van oproeping voor de ALV 
bedraagt tenminste zeven dagen.  

b) Zij die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot wijziging 
van het Huishoudelijk Reglement hebben gedaan, moeten tenminste zeven 
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de 
voorgestelde wijziging is opgenomen, aan alle leden doen toekomen.                                    
 

c)  Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk Reglement behoeft ten minste 
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.  

Dit reglement is aldus vastgesteld door de ALV op 20-april 2018,   
 

Brouwershaven  

Voorzitter  

Secretaris   
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Muziekvereniging Apollo  
Te Brouwershaven 
 
 
Standaard Protocol voor een ingestelde Commissie 

 
Het bestuur van de Muziekvereniging Apollo stelt op    --------  -  --------   -  201-       
de volgende Commissie in: 
 
 
Naam Commissie : -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leden Commissie : 
 

 ----------------------------------------------------------------- 
 
 

 ------------------------------------------------------------------ 
 
 

 ------------------------------------------------------------------ 
 
 

 ------------------------------------------------------------------ 
 
 

 ------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
Werkzaamheden Commissie : 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Tijd tot    ----------  -  ----------  -  200- 
 
Waarna verantwoording / overleg aan het bestuur. 
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Muziekvereniging Apollo  
te Brouwershaven 
 
 

Standaard protocol voor een ingestelde commissie 
 
Het bestuur van de Muziekvereniging Apollo stelt in april 2018    
de volgende Commissie in: 
 
 
Naam Commissie : Muziekkeuze Commissie (brassband) 
 
 
Leden Commissie : 
 

 René Passenier (dirigent) 
 

 Lenneke Smalheer (lid) 
 

 Marieke Bos (lid) 
 

 Martin Koster (lid) 
 

 Jan van Beveren (bestuurslid) 
 
 

Rechtsgeldigheid: 
 
Artikel 18 van de statuten van de Muziekvereniging Apollo. 
Artikel 4 onder punt f en f1 van het huishoudelijk reglement van Muziekvereniging Apollo. 
Artikel 7 onder punt g van het huishoudelijk reglement van Muziekvereniging Apollo. 
 
 
Werkzaamheden van de Commissie : 
 

 De commissie komt minimaal 2 X per jaar bij elkaar. 
 Allen kunnen hun muziekkeuze kenbaar maken. 
 Voorstellen door leden van de vereniging kunnen ingediend worden bij de commissie. 
 Gezien het gestelde in artikel 7 onder punt 7 komt de dirigent tot een beslissing. 
 Verantwoording aan het bestuur dient te worden afgelegd. 
 De commissie neemt in overweging bij het bepalen van de muziekstukken, het totale 

muzikale peil van de muziekvereniging Apollo. 
 Een doelstelling is het muzikale peil van de vereniging naar een hoger plan te brengen, hier 

zal rekening worden gehouden met het plezier van muziek maken en niveau van de leden. 
 De commissie kan zelfstandig met voorstellen bij het bestuur komen. 
 De commissie wordt benoemd voor de tijd van 2 jaar en kunnen op de ALV weer herkozen 

worden. 
 Tussentijdse benoemingen van een lid, bij eventueel aftreden kan door het bestuur 

plaatsvinden. 
 
 
Namens Muziekvereniging Apollo;   Namens de Muziekkeuze commissie; 
 
 
voorzitter,                    secretaris,    leden,  
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