
 

Reglementen 

 

LIDGELD 

 

Ieder koorlid betaalt jaarlijks lidgeld dat door het bestuur wordt bepaald. 

 

UNIFORM 

 

Ieder koorlid is verplicht het uniform 

in zijn geheel te dragen wanneer het gevraagd wordt. 

Zowel de vrouwen als de mannen kleden zich volledig in het 

zwart, ook de schoenen. Van de dames wordt verwacht minimum 

korte mouwen te dragen. Zij krijgen van het koor een kleurig 

sjaaltje en de mannen een das in bruikleen. Alle koorleden zijn 

verantwoordelijk voor hun uniform en zorgen dat ze bij een 

optreden er netjes uitzien.  

Dit is belangrijk voor de uitstraling van het koor. 

 

CONCERTMAP 

 

Ieder koorlid ontvangt een concertmap en een werkmap. Ieder koorlid zal alle 

partituren goed bijhouden in deze mappen en op aanvraag van de 

partituurverantwoordelijke, de partituren terug inleveren. 

 

PUPITER 

 

Ieder koorlid heeft ook een pupiter waar hij of zij verantwoordelijk voor 

is. 

 

REPETITIES 

 

De repetities hebben plaats elke maandag van 20 uur tot 22 uur in het 

koorlokaal van de school ‘'t Laantje' aan het St.- Aldegondislaan.  

Een koorlid krijgt de codes die nodig zijn om de schoolpoort te openen. 

Deze codes mogen nooit aan derden worden medegedeeld. 

 



 

Kooractiviteiten. 
 

Elk jaar organiseert het bestuur een groot opgezet concert met begeleiding van 

o.a. het Limburgs Strijkkwartet, Willy Appermont en/of andere professionele 

muzikanten. Voor dit concert doen we beroep op onze trouwe sponsors. Niet 

minder dan 60 sponsors in Alken en omgeving helpen dit concert financieren. 

Elk koorlid wordt dan gevraagd om 5 toegangskaarten te verkopen aan familie, 

vrienden en bekenden. Ons technisch comité zal dan ook alle koorleden 

oproepen om mee te helpen bij de sponsoring, voorbereiding en afsluiting van 

het concert. 

 

Buiten de officiële optredens in de missen of op concerten organiseert het koor 

heel wat familiale activiteiten met of zonder kinderen. 

In chronologische volgorde: 

Het Ceciliafeest in november, met partner 

Kaas- en wijnavond in maart, met de familie. 

Fietstocht naar Oetersloven met pannenkoeken voor jong en oud. 

Barbecue voor jong en oud als afsluiter van het koorjaar. 

 

  
 

Op het einde van elke repetitie mag een jarig koorlid trakteren. Zo niet schenkt 

de koorkas een glaasje wijn en water. Tussen 22 uur en……zitten de koorleden 

gezellig samen en keuvelen met elkaar met het doel de vriendschap tussen de 

koorleden te bevorderen. Nieuwe koorleden voelen zich dan ook snel thuis in 

het Amarylliskoor. 

 

 
 


