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Algemeen  
Daylight Vocal Group is opgericht 1 maart 2016. Daylight Vocal Group wil haar leden 
de gelegenheid bieden in een goede en ontspannen sfeer bezig te zijn met zang en 
muziek in het genre pop/rock en andere vormen van lichte muziek. Daarbij wordt 
overdag gerepeteerd. Er wordt meerstemmig gezongen in de verdeling alt, sopraan, 
solist(en). Zo nu en dan worden meer stemmen (bv. mezzo of tweede alt) toegevoegd.  

De repetities zijn ter voorbereiding op latere uitvoeringen en concerten. Er zal 
gestructureerd gewerkt worden aan repertoire-opbouw en uitvoeringen. Afdelingen 
repeteren met hun eigen lokale groep op eigen locatie. Optredens worden gezamenlijk 
gedaan. Leden verklaren zich bereid de andere afdeling(-en) op deze wijze vocaal te 
ondersteunen.  

Lidmaatschap  
Lidmaatschap is mogelijk vanaf 16 jaar. Er is geen maximum leeftijd. Aan leden worden 
vooralsnog geen eisen gesteld met betrekking tot zangkwaliteiten. Doorslaggevend is de 
motivatie. Dit onder het motto: iedereen kan zingen, maar om goed en mooi te zingen zijn 
bij de één meer tijd en inspanning nodig dan bij de ander.  

• Van de leden wordt verwacht dat zij over voldoende motivatie beschikken om deel 
te nemen aan repetities en uitvoeringen.  

• Aspirant-leden kunnen op proef aan drie repetities deelnemen. Kiest men daarna 
voor lidmaatschap, dan is contributie verschuldigd.  

• Opzegging van lidmaatschap geschiedt schriftelijk, uiterlijk 1 december. In geval 
van al dan niet tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van contributie plaats.  

Repetities  

• Het repetitieseizoen loopt van 1 september tot 1 juli. Tijdens reguliere 
schoolvakanties gaan de repetities door, tenzij er sprake is van een officiële 
feestdag, of anderszins overeengekomen door bestuur en dirigent. Het totaal 
aantal repetities op jaarbasis bedraagt circa 40. Aan dit getal kunnen geen 
rechten worden ontleend.  

• Leden dienen in beginsel bij de repetities aanwezig te zijn, tenzij er sprake is van 
een dringende (privé-) omstandigheid die dit verhindert. Een lid dat verhinderd is, 
dient per e-mail een bericht te zenden aan de dirigent. Gemiste repetities worden 
niet gerestitueerd. Wel staat het leden vrij op de andere locatie een extra repetitie 
bij te wonen / in te halen.  

• De vocalgroup maakt tijdens de repetities gebruik van de faciliteiten van de 
repetitielocatie. Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties is niet 
toegestaan, uitgezonderd water.  



• Van leden wordt op termijn thuis enig voorwerk verwacht, ter voorbereiding op de 
repetitie. Bijvoorbeeld het doorlezen van teksten, of het luisteren van 
geluidsbestanden. - Zowel dirigent als leden zijn verantwoordelijk voor de 
repetitiediscipline. We streven ernaar op tijd te beginnen, de repetitietijd goed te 
besteden en op tijd te eindigen.  

Contributie  
De contributie wordt per jaar vastgesteld. Over eventuele mogelijkheden tot gespreide 
betaling wende men zich tot de dirigent. 

• De contributie wordt gelegitimeerd door de volgende posten: algemene 
organisatiekosten, materiaal, honoraria en een reserveringsbedrag.  

Organisatie  

• De dirigent is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en de continuïteit 
van de organisatie. Een muziekcommissie, bestaande uit de dirigent plus 2 à 3 
leden per afdeling, doet de voorstellen voor repertoire-opbouw en is tevens 
verantwoordelijk voor het samenstellen van de setlist voor een optreden. De 
muzikale en artistieke eindverantwoordelijkheid ligt bij de dirigent.  

• Het repertoire omvat het pop/rockgenre en aanverwante stijlen. Van de leden 
wordt verwacht dat zij zelf de bladmuziek downloaden van de ledenpagina en 
zorg dragen voor goed leesbare prints.  

• Partituren en (geluids-)bestanden zijn eigendom van de dirigent en mogen 
niet aan derden verstrekt worden of voor andere gelegenheden gebruikt dan 
Daylight Vocal Group.  

• De dirigent is en blijft de artistiek leider van de vocalgroup en als zodanig 
eindverantwoordelijk in zake repetities, uitvoeringen en de te volgen muzikale lijn.  

• In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de dirigent.  
 


