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DOELSTELLING
Het koor is werkzaam op het vlak van de amateurkunst en zet zich in voor de algemene culturele vorming
van haar leden, in het bijzonder door beoefening van de zangkunst.
Het koor staat open voor iedereen die begaan is met de koormuziek, zowel religieus als profaan.

VERWACHTINGEN
Van de koorleden wordt verwacht dat ze volgende leefregels respecteren:


Reeds vele jaren ondersteunt het koor de zondagse misvieringen in de parochie Sint Petrus en
Paulus. De leden doen dit vrijblijvend.



De liturgische vieringen op hoogdagen als Kerstmis, Pasen ea., worden met meerstemmige liederen
opgeluisterd. Hier wordt verwacht dat de koorleden hun uiterste best doen om het koor te
ondersteunen.



Bij de bijzondere optredens als Kerstoptredens, Aperitiefconcert en andere geplande optredens van
het koor wordt verwacht dat alle zangers hun uiterste best doen om deel te nemen.



De wekelijkse repetitie is een must om de kwaliteit van de koorzang hoog te houden. Alle zangers
doen dan ook een uiterste inspanning om de repetitie voltallig en geconcentreerd bij te wonen.



Het is wenselijk dat de koorleden een afwezigheid tijdig melden.

LIDGELD
De koorleden betalen GEEN lidgeld. De inkomsten van het koor komen voort uit de jaarlijkse, gemeentelijke
subsidies en de weerkerende aktiviteiten (Kerstconcert en Aperitiefconcert) en sommige andere vergoede
optredens. Koorleden betalen hun lidgeld dus door hun aanwezigheid bij deze optredens.

BELANGRIJKE OPTREDENS
- Kerstconcert, meestal op de 4de adventszondag
- Aperitiefconcert (eind mei)
- Koorreis, eind juni (of begin juli), na de viering van St P&P.
- Optredens waarvan de datum enkele weken of maanden op voorhand worden afgesproken
- Bij het begin van het werkjaar, in september, zal een (voorlopige) JAARPLANNING worden medegedeeld.

