
 

 

September 14, 2015 

Opgesteld door Jeanette Paulisse en Olaf Windey 

 

Reglement Thomuz Popkoor  
 



 

 

1 

R
e
g
le
m
e
n
t 
T
h
o
m
u
z 
P
o
p
k
o
o
r 
 |
  
9
/
1
4
/2

0
1
5
 

    ReglementReglementReglementReglement    Thomuz PopkoorThomuz PopkoorThomuz PopkoorThomuz Popkoor            

 

OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    
Thomuz Popkoor is een onderdeel van Theaterschool Thomuz. 
 
Missie/VisieMissie/VisieMissie/VisieMissie/Visie    

Popkoor Thomuz wil het plezier in zingen overbrengen, op onze koorleden én ons publiek. Bij de 

repetities staat plezier in samen zingen en instuderen voorop. Wij werken ook serieus toe naar 

optredens. Hiervoor zijn de organisatie, dirigent en de leden verantwoordelijk. Dat betekent dat 

leden ook thuis oefenen met het ontvangen materiaal. 

RepertoireRepertoireRepertoireRepertoire 

Wij zingen pop- en musicalsongs, vanaf de jaren ‘70 tot nu. Ieder lid mag muziekwensen aanleveren 

bij de muziekcommissie. De muziekcommissie bepaalt in samenspraak met de dirigent de keuze van 

het repertoire en de nummers voor de optredens. De uiteindelijke beslissing ligt bij de dirigent. Soms 

kan er een nummer gekozen worden dat buiten genoemde criteria valt, bijvoorbeeld bij een bijzonder 

evenement.  

Koorleden Koorleden Koorleden Koorleden     

Wij zijn een jong en enthousiast koor en we zingen 4-stemmig. Het koor bestaat uit maximaal 30 

leden, waarvan 10 sopranen, 10 alten, 5 tenoren en 5 bassen. Wanneer dit aantal is bereikt kunnen 

kandidaat-leden zich via een wachtlijst aanmelden. 

Iedereen tussen de 18 en 50 jaar kan zich aanmelden. Wanneer je al lid bent en je de leeftijdsgrens 

overschrijdt kun je wel gewoon lid blijven. Als er een groot tekort is bij een stempartij kan er worden 

afgeweken van de leeftijdsnorm. 

Je hoeft geen auditie te doen om lid te kunnen worden. De dirigent bepaalt bij welke stemgroep je 

ingedeeld wordt. Nieuwe aanmeldingen kunnen 1 maal gratis mee oefenen. Daarna kun je maximaal 

3 achtereenvolgende weken proefdraaien en kost een losse avond € 7,50 per keer (contant 

betalen). 

RepetitiesRepetitiesRepetitiesRepetities 

Wij repeteren iedere donderdagavond (schoolvakanties uitgezonderd) in de studio van Theaterschool 

Thomuz,  Bergumermeer 56 in Zaandam (in ’t Kalf). Inloop vanaf 19:45 uur, aanvang repetitie 20:00 

uur tot 22:00 uur. Tussendoor is er een korte pauze. Vooraf en na afloop is er tijd om met elkaar bij 

en na te praten en kan er iets worden gedronken.  

 

Van alle nummers wordt bladmuziek uitgedeeld en de meeste liedjes zijn (in 4 zangpartijen) via de 

website van de dirigent te beluisteren. De bladmuziek en de liedjes op de site mogen op geen enkele 

wijze worden gekopieerd of gedistribueerd voor andere doeleinden dan Popkoor Thomuz.   

We verwachten dat leden zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de repetities. Lukt dit onverhoopt niet, 

dan wordt je geacht de muziek van die avond thuis door te nemen, om achterstand te voorkomen. 

Op www.thomuz.nl staat een repetitie-agenda met welke nummers er wanneer worden gerepeteerd. 

Afmelden voor een repetitie kan telefonisch of via een what’sapp-bericht: 06-10791976.  
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OptredensOptredensOptredensOptredens 

We willen meerdere keren per jaar optreden. Streven is ten minste 3 x per jaar een klein(er) 

optreden van ca. 15 minuten en jaarlijks 1 groot/groter optreden. De locaties voor deze optredens 

zijn hoofdzakelijk in de Zaanstreek. Dit varieert van evenementen (Week van de 

amateurkunst/Zingen op de Zaan) tot in een kroeg. In sommige gevallen ontvangt het koor hiervoor 

een vergoeding. Na aftrek van eventueel gemaakte kosten (waaronder vergoeding dirigent), komt 

het restantbedrag ten goede van het koor t.b.v. aanschaf materialen of andere investeringen. In 

principe begeleidt de dirigent het koor tijdens optredens. Indien hij niet beschikbaar is wordt zijn rol 

overgenomen door een vervang(st)er. 

Optredens worden uiterlijk 6 weken van tevoren aangekondigd door de organisatie. De leden zijn 

zoveel mogelijk aanwezig bij de optredens. Als je bent verhinderd dien je dit zo spoedig mogelijk 

kenbaar te maken aan de dirigent. De commissies leveren – waar nodig – uiterlijk één maand voor 

het optreden hun plannen bij de organisatie/dirigent in.  

Bij de optredens worden de nummers zonder bladmuziek gezongen. Tijdens optredens gebruiken we 

geen alcohol (we zijn immers – al dan niet ingehuurd – te gast). 

CommissiesCommissiesCommissiesCommissies    

Ter ondersteuning van de organisatie heeft Thomuz Popkoor verschillende commissies. Aan 

iedereen die langer dan een jaar lid is wordt gevraagd om deel te nemen aan één of meerdere 

commissies. 

‘Lief en Leed’:  Geeft aandacht aan leden in een bijzondere situatie (positief en negatief). 
‘Techniek’: Zorgt voor de aanwezige technische spullen tijdens de repetities en optredens 
‘Kleding’: Bedenkt de kledingkeuze bij optredens. De officiële outfit 2015 is zwart  

 jasje, rood hemd/shirt/blouse en een donkerblauwe (spijker)broek. Bij 
speciale gelegenheden (zoals feestdagen) kan hiervan afgeweken worden.  

‘Muziek’ : Bedenkt samen met de dirigent repertoire en kiest nummers voor optredens. 
‘Communicatie’: Verzorgt de externe communicatie (website, sociale media, persberichten). 

Doel: naamsbekendheid, leden werven, publiek werven voor optredens.  
‘Feest’: Organiseert activiteiten buiten de repetities om. Dat varieert van een uitje, 

samenkomst, tot bijvoorbeeld lessen zangtechniek, tekstinterpretatie e.d. 
‘Optreden’: Regelt optredens op diverse locaties. 
‘Welkom’:  Verwelkomt en begeleidt nieuwe leden (minimaal 1 buddy per stempartij). 
    

ContributieContributieContributieContributie 

De contributie bedraagt € 25,- per maand, via automatische incasso te voldoen. Nieuwe leden 

ontvangen na aanmelding alle bladmuziek van het gehele repertoire per email. Deze dienen zelf te 

worden geprint (of op de tablet te worden gezet). In de schoolvakanties (regio Noord) en tijdens 

feestdagen wordt er niet gerepeteerd. Afwijkingen hierop worden in de repetities bekend gemaakt. 

    

Beëindigen lidmaatschapBeëindigen lidmaatschapBeëindigen lidmaatschapBeëindigen lidmaatschap 

Opzeggen van het lidmaatschap kan maandelijks met inachtneming van de lopende kalendermaand 

+1. Dus: als je medio januari opzegt loopt je lidmaatschap (en contributie) t/m eind februari door. 

Opzeggen kan per e-mail ( info@thomuz.nl) of whatsapp 06-10791976. 

In geval van (langdurige) ziekte kan het lidmaatschap in overleg met de organisatie tijdelijk worden 

opgeschort worden. Dit gaat in overleg met de organisatie. 


