
 

1 
 

STATUTEN KOOR POJEDU 
Versie 22/03/2022 

 

Deze statuten worden aangevuld met een HUISHOUDELIJK REGLEMENT dat aan het bestuur en 

koorleden een leidraad geeft voor de interne werking van het koor. 
 

 

 

1. Omschrijving en doelstelling 

De vereniging draagt de naam ‘Gemengd Koor Pojedu’ of afgekort ‘Pojedu’. 

Pojedu is een feitelijke vereniging en werd opgericht in 1980 voor onbepaalde duur. 

Pojedu wil mensen door muziek samenbrengen en probeert haar leden een muzikale ervaring 

voor het leven te geven. Dat doen we door samen zo mooi mogelijk te zingen, voor het publiek 

én voor onszelf. 

We staan open voor alle soorten koormuziek en voor samenwerking met diverse partners. 

Pojedu is lokaal ingebed en verleent waar mogelijk medewerking aan plaatselijke initiatieven. 

Eigen concerten worden zoveel mogelijk lokaal georganiseerd. 

Pojedu is pluralistisch en heeft geen binding met politieke partijen. 
 

2. Lidmaatschap 

a. Lidmaatschap koorleden 

Koorlid zijn houdt in: meewerken aan het realiseren van bovenstaande doelstelling. Leden 

van Pojedu betalen jaarlijks lidgeld. Het bedrag van het lidgeld wordt goedgekeurd door de 

algemene vergadering. Studenten en werklozen betalen de helft van het lidgeld. Leden met 

een UiTPas met kansentarief betalen 20% van het lidgeld. 

Pojedu heeft: 

- leden: betalen lidgeld maar zijn aanwezig bij minder dan 50% van de activiteiten 
georganiseerd binnen het kalenderjaar; 

- stemgerechtigde leden: betalen lidgeld en zijn aanwezig bij minstens 50% van de 
activiteiten georganiseerd binnen het kalenderjaar; 

- nieuwe leden: waren nog niet eerder lid van Pojedu en moeten de eerste zes 
maanden geen lidgeld betalen. Nadien betalen ze a rato van het aantal 
resterende maanden van het jaar. 

Het is van belang dat iedereen zo goed mogelijk is voorbereid op een concert. Als koorlid 

neem je regelmatig deel aan de repetities. Streefdoel is een aanwezigheid van minstens 

75% van de voorbereidende repetities. Ten laatste één maand voor een concert 

rapporteert het bestuur over de aanwezigheden van alle koorleden. Wie minder aanwezig 

was maar volgens de dirigent toch voldoende is voorbereid, kan ook meezingen. De dirigent 

kan hiervoor een evaluatieproef organiseren. 

Het koor voorziet in legale kopieën of originele partituren. De koorleden betalen voor de 

kopieën een forfaitair bedrag dat jaarlijks wordt vastgelegd door de algemene vergadering. 

Het bestuur kan beslissen om bepaalde originele partituren door de koorleden te laten 
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aankopen of ter beschikking te stellen mits het betalen van een borg die gelijk is aan de 

aankoopprijs van de partituur. 

b. Lidmaatschap ereleden 

Belangstellenden kunnen erelid worden van Pojedu mits betaling van een bijdrage die 

jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgelegd. 

Erelid zijn geeft recht op één gratis toegangskaart en 2 voorbehouden plaatsen bij zelf 

georganiseerde concerten. 
 

3. Structuur van de vereniging 

a. Algemene vergadering 

De algemene vergadering wordt minstens één keer per jaar ingericht en heeft tot doel het 

voorbije werkjaar te evalueren, het financiële verslag van het voorbije boekjaar goed te 

keuren, het komende werkjaar toe te lichten, inspraak te vragen van en te geven aan alle 

koorleden, het aanstellen van het bestuur, het aanduiden van verschillende nevenfuncties 

en werkgroepen. 

De algemene vergadering wordt in principe gehouden tijdens de eerste repetitie van het 

kalenderjaar. De uitnodiging met agenda wordt minstens één maand voor de vergadering 

aan alle koorleden bezorgd. 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle koorleden en kan geldig vergaderen bij 

aanwezigheid van minstens de helft van de stemgerechtigde leden op basis van hun 

deelname aan de kooractiviteiten tijdens het voorgaande kalenderjaar. 

Alle stemgerechtigde leden beschikken over één stem. Een stemgerechtigd koorlid mag 

zich bij volmacht door een ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen. 

Indien door overmacht (bv. pandemie) de kooractiviteiten moeten worden gepauzeerd, kan 

de algemene vergadering uitgesteld worden tot het volgende kalenderjaar. De koorleden 

beslissen samen hierover bij gewone meerderheid.  

Een bijkomende bijzondere algemene vergadering moet op aanvraag van minimum 1/5de van 

de stemgerechtigde koorleden door het bestuur worden georganiseerd. De uitnodiging met 

agenda wordt minstens 14 dagen voor de vergadering aan alle koorleden bezorgd. 

b. Bestuur 

Het bestuur van Pojedu is als volgt samengesteld: voorzitter, ondervoorzitter, 

penningmeester, secretaris en vier stemafgevaardigden waarvan één uit elke stemgroep. 

De functies van voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris kunnen uit om 

het even welke stemgroep verkozen worden en zijn niet cumuleerbaar. De dirigent zit 

ambtshalve in het bestuur en is niet verkiesbaar. 

De bestuursleden worden door verkiezing aangesteld door de algemene vergadering, het 

ene jaar de voorzitter en penningmeester, het andere jaar de ondervoorzitter en secretaris. 

Elk mandaat duurt twee jaar en kan maximum één maal verlengd worden. 

Indien één van de bestuursleden zijn mandaat vroegtijdig beëindigt, wordt door de 

algemene vergadering een tussentijdse verkiezing gehouden. Dit tijdelijk mandaat loopt tot 

de eerstvolgende vervaldag van de bestuursfunctie (voorzitter/penningmeester of 
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ondervoorzitter/secretaris). De stemafgevaardigden worden jaarlijks verkozen. 

Indien door overmacht (bv. pandemie) de algemene vergadering wordt uitgesteld tot het 

volgende kalenderjaar, blijven de bestuursleden in hun functie tot de volgende verkiezing. 

Deze tijd telt niet voor de maximumduur van een mandaat. De vervaldag van de 

bestuursfuncties wordt mee opgeschoven. 

Het bestuur staat in voor een vlot verloop van de dagelijkse werking van Pojedu en doet dit 

integer en in lijn met de doelstellingen. Het bestuur vertegenwoordigt Pojedu tegenover 

derden. Om geldig verbintenissen af te sluiten volstaat de gezamenlijke handtekening van 

twee gemachtigde bestuursleden. 

Het bestuur komt in principe maandelijks samen met minimum 2/3 van de bestuursleden. 

De koorleden krijgen de agenda vooraf, de bestuursvergadering staat open voor alle 

koorleden. Van elke bestuursvergadering wordt zo snel mogelijk verslag uitgebracht aan de 

koorleden. 

 

4. Financiën 

De financiën van Pojedu worden beheerd door het bestuur.  

Een boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Het financiële 

verslag van het voorbije boekjaar wordt toegelicht tijdens de algemene vergadering en bij 

gewone meerderheid goedgekeurd. In een eenvoudige boekhouding wordt transparantie 

gegeven over inkomsten en uitgaven. 

Betalingen gebeuren door de penningmeester of gevolmachtigden op de Pojedu-bankrekening 

BE80 7370 0283 5877. Betalingen voor projecten en bedragen boven 500 euro moeten vooraf 

goedgekeurd zijn door het bestuur. Engagementen voor projecten waarvan het budget groter is 

dan 75% van de totale liquiditeiten van Pojedu op het moment van de beslissing, moeten ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Goedkeuring gebeurt bij gewone 

meerderheid. 

 

5. Wijziging statuten 

De statuten kunnen op de algemene vergadering met meerderheid van stemmen gewijzigd 

worden. Een voorstel tot wijzigen van statuten wordt één maand voor de algemene vergadering 

voorgelegd aan het bestuur. 

 

6. Ontbinding Pojedu 

Bij ontbinding van Pojedu worden alle financiële en materiële bezittingen overgedragen aan één 

of meer verenigingen met gelijksoortige doelstellingen en/of aan organisaties voor 

(inter)nationale hulpverlening erkend door de Vlaamse Overheid. De algemene vergadering 

beslist bij gewone meerderheid over de aanduiding van die organisatie(s). 

De ontbinding kan gevraagd worden via een bijzondere algemene vergadering op vraag van 

minstens 1/5de van de stemgerechtigde leden. De agenda met motivering van de gevraagde 

ontbinding, moet minstens één maand op voorhand worden meegedeeld aan alle koorleden. 
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Om geldig te vergaderen moeten minimum 4/5de van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 

Beslissing tot ontbinding vereist goedkeuring door minstens 2/3de van de aanwezige 

stemgerechtigde leden. Alle stemgerechtigde leden beschikken daarbij over één stem. Een 

stemgerechtigd lid mag zich bij volmacht door een ander stemgerechtigd lid laten 

vertegenwoordigen. 

 


