
	  
	  
HUISHOUDELIJK	  REGLEMENT	  
	   	  
Aanmelding	  
• Na	  de	  auditie	  of	  proefrepetities	  kun	  je	  je	  aanmelden	  bij	  de	  dirigent	  en	  krijg	  je	  een	  aanmeldingsformulier	  en	  

machtigingsformulier	  toegestuurd.	  Beide	  formulieren	  moet	  binnen	  twee	  weken	  worden	  teruggestuurd	  naar	  
ledenadm.vuurvogel@gmail.com	  of	  Louis	  van	  den	  Berg,	  Scharten	  Antinkstraat	  14,	  8023	  CD	  Zwolle,	  telefoon	  
0630498230.	  
	  

Beëindiging	  lidmaatschap	  
• Beëindiging	  van	  het	  lidmaatschap	  moet	  uiterlijk	  30	  juni	  worden	  doorgegeven	  aan	  ledenadm.vuurvogel@gmail.com	  of	  

Louis	  van	  den	  Berg,	  Scharten	  Antinkstraat	  14,	  8023	  CD	  Zwolle,	  telefoon	  0630498230.	  
• Voor	  de	  Jonge	  Vuurvogel	  kan	  het	  lidmaatschap	  uiterlijk	  één	  maand	  vóór	  de	  halfjaarlijkse	  contributieheffing	  of	  aan	  

het	  einde	  van	  het	  seizoen,	  d.w.z.	  uiterlijk	  31	  december	  of	  30	  juni	  worden	  opgezegd.	  
• Bij	  tussentijdse	  opzegging	  wordt	  geen	  restitutie	  van	  het	  contributiegeld	  gedaan.	  	  
• Bladmuziek	  en	  muziekmappen	  zijn	  eigendom	  van	  de	  stichting	  en	  moeten	  worden	  ingeleverd	  bij	  de	  laatste	  repetitie	  of	  

het	  laatste	  optreden.	  
	   	  
Contributiebetaling	  
• De	  contributie	  wordt	  in	  twee	  termijnen	  geïnd	  via	  automatische	  incasso.	  
• Bij	  de	  eerste	  contributieheffing	  wordt	  €10,-‐	  gerekend	  voor	  inschrijfgeld.	  
• Er	  is	  een	  kortingsregeling	  indien	  meer	  kinderen	  uit	  een	  gezin	  lid	  zijn	  van	  Stichting	  de	  Vuurvogel	  of	  Stichting	  

Koorschool	  Konstantijn.	  
	  
Repetities	  
• De	  repetities	  van	  de	  Jonge	  Vuurvogel	  zijn	  op	  dinsdagmiddag	  van	  17.00-‐18.00	  uur	  en	  van	  het	  Jeugdsymfonieorkest	  op	  

dinsdagavond	  van	  18.45-‐21.00	  uur	  in	  het	  Meander	  College,	  Dobbe	  37	  in	  Zwolle.	  	  
• Tijdens	  de	  schoolvakanties	  van	  regio	  noord	  wordt	  er	  niet	  gerepeteerd.	  
• Er	  wordt	  van	  de	  leden	  verwacht	  dat	  ze	  op	  tijd	  aanwezig	  zijn	  en	  dat	  de	  instrumenten	  vooraf	  zijn	  gestemd.	  
• Na	  de	  repetitie	  wordt	  de	  repetitieruimte	  opgeruimd	  en	  netjes	  achtergelaten.	  We	  zijn	  te	  gast	  bij	  het	  Meander	  College.	  
• Het	  gebruik	  van	  mobiele	  telefoons	  is	  tijdens	  de	  repetities	  niet	  toegestaan.	  

	  
Afmelden	  voor	  repetities	  en	  concerten	  
• De	  leden	  worden	  geacht	  op	  alle	  repetities,	  concerten,	  concoursen	  enz.	  aanwezig	  te	  zijn.	  
• Afmelden	  voor	  een	  repetitie	  kan	  bij	  de	  orkestouders:	  JSO	  06-‐54363244,	  JV	  jongevuurvogel@yahoo.nl.	  
• Afmelden	  voor	  concerten	  kan	  tot	  4	  weken	  voor	  de	  uitvoering	  bij	  de	  dirigent.	  
• Concerten	  worden	  ruim	  van	  te	  voren	  aangegeven	  op	  concertagenda	  van	  de	  website	  www.vuurvogeljeugdorkest.nl.	  
	  
Audities	  en	  orkestindeling	  
• Aan	  het	  eind	  van	  het	  seizoen	  zijn	  er	  audities	  voor	  alle	  leden.	  Mede	  op	  grond	  van	  die	  audities	  wordt	  een	  nieuwe	  

orkestindeling	  gemaakt.	  
• Bij	  de	  audities	  laat	  de	  dirigent	  zich	  adviseren	  door	  externen.	  
• Nieuwe	  leden	  moeten	  altijd	  auditeren.	  
	   	  
Concertkleding	  
• Bij	  concerten	  is	  orkestkleding	  verplicht.	  Voor	  het	  jeugdsymfonieorkest	  geldt:	  zwarte	  kleding	  met	  zwarte	  schoenen,	  of	  

anders	  in	  overleg	  met	  de	  dirigent.	  Voor	  de	  Jonge	  Vuurvogel	  geldt:	  rode	  shirts	  die	  eigendom	  zijn	  van	  het	  orkest.	  
	   	   	  
Informatie	  



• Raadpleeg	  regelmatig	  de	  website	  voor	  repetities,	  concerten,	  etc.	  en	  verdere	  bijzonderheden:	  
www.vuurvogeljeugdorkest.nl	  of	  www.vuurvogelonline.nl.	  Tevens	  zal	  er	  regelmatig	  d.m.v.	  e-‐mail	  worden	  
gecommuniceerd.	  

	  
	   	   	  


