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Info ledenfiche V.Z.W. Sint-Joris & Jorko 

(eveneens huishoudelijk reglement) 

Dit huishoudelijk reglement bestaat uit een gemeenschappelijk deel dat van toepassing is op de drie 

afdelingen.  In een afzonderlijk deel worden de elementen specifiek voor een bepaalde afdeling 

beschreven.  Deze delen van het huishoudelijk reglement zijn aanvullend op het algemeen deel.  

I. Gemeenschappelijk deel :  

 

Doel van de vereniging : 

De V.Z.W. St.-Joris & Jorko is een culturele vereniging en heeft tot doel de muziekkunst in haar 

verscheidene vormen aan te leren en/of te beoefenen. Zij kan alle handelingen stellen die 

rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel. De drie afdelingen van 

de VZW streven naar een optimale samenwerking tussen de afdelingen. 

De V.Z.W. Sint-Joris & Jorko telt drie afdelingen, nl.  

1° de Koninklijke Fanfare  St.-Joris 

2° het Jeugdensemble Jorko 

3° de Vosjesvrienden  

 

Lidmaatschap van de vereniging :  

Men kan lid (muzikant en/of bestuurslid) zijn van één of meerdere van de afdelingen.  Het jaarlijks 

lidgeld bedraagt 15 euro.  Indien meer dan 2 personen van het zelfde gezin lid zijn, wordt de 

gezinsbijdrage beperkt tot max. 30€, ongeacht het aantal leden.  Wie lid is van meerdere afdelingen, 

moet maar één keer lidgeld betalen.  

Alleen leden die lidgeld betaald hebben of vrijgesteld zijn van betaling worden opgenomen in de 

ledenlijst en worden verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via 

Vlamo. 

De ledenbijdrage geldt voor de periode van 1 september tot 31 augustus van het volgende 

kalenderjaar. 

Het lidmaatschap van elke afdeling wordt beschreven in het specifieke deel van de betrokken 

afdeling.  



De bijdragen van de ereleden en sponsors zijn geen lidgeld maar financiële steun voor de vereniging.  

Zij worden niet opgenomen op de ledenlijst.  De ereleden ontvangen het tijdschrift Dorimifameusje. 

Wij bieden u :  

 Wekelijkse repetities tijdens het grootste deel van het jaar voor Sint-Joris en Jorko, voor de 

Vosjesvrienden is het aantal repetities afhankelijk van de optredens. In het kader van 

muzikale optredens kunnen er bijkomende repetities ingelast worden. 

 Lokaal, partituren, pupiters, instrumenten en ander materiaal.  Dit ter beschikking gestelde 

materiaal blijft ten allen tijde eigendom van de vereniging. Muzikale leiding door dirigent en 

voor Sint-Joris een tamboer-majoor bij het stappen 

 Abonnement op het tijdschrift Doremifameusje 

 De organisatie van een aantal sociale activiteiten voor u en uw partner en/of gezinsleden 

met een beperkte eigen financiële bijdrage of helemaal gratis. 

 Optredens in de gemeente (vb. jaarlijks concert) en buiten de gemeente (vb. de kust) 

 De mogelijkheid tot het financieren van een eigen instrument via het systeem van een 

renteloze lening.  

 De mogelijkheid in te staan voor de herstelling, onderhoud en/of instandhouding van het 
gebruikte instrument, voor zoverre de gebruiker geen nalatigheid of gebrek aan zorg ten 
laste gelegd wordt. De beslissing hieromtrent wordt door een meerderheid van het bestuur 
genomen op de bestuursvergadering. 

 Veel uren gezelschap en sociaal contact binnen een muzikale context 

 Repetitielokaal : Ons Huis : Dorpsstraat 8, 8680 Koekelare 

Sommige repetities worden op andere locaties gehouden indien omstandigheden dit 

vereisen. U wordt op tijd verwittigd.  

U zorgt voor :  

 Regelmatige aanwezigheid in de repetities en optredens 

 Positieve inzet en aandacht tijdens repetities en optredens 

 Positieve instelling en loyauteit t.o.v. dirigent, het bestuur, medewerkers en andere 

muzikanten 

 Respect voor de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en de naam van 

de vereniging  

 Tijdig verwittigen bij dirigent of bij een bestuurslid van uw aan- of afwezigheid bij repetities 

en optredens zodat een correcte inschatting kan worden gemaakt van de muzikale bezetting 

 de nodige zorg voor het in stand houden en het onderhoud van de eigendom van de 

vereniging 

 Voorafgaande toestemming van het bestuur van de afdeling waarin u speelt wanneer u 

instrumenten, slagwerk of ander materiaal eigendom van de vereniging wenst te gebruiken 

bij een andere vereniging. Wanneer instrumenten eigendom van de vereniging ook gebruikt 

worden in andere verenigingen komt de vereniging maximaal voor de helft tussen in kosten 

van onderhoud en herstelling. Kleine kosten zoals rietjes, olie, vet, persoonlijke mondstukken 

zijn altijd ten laste van de gebruiker. Het gebruik van een instrument eigendom van de 

vereniging in het kader van muzikale opleidingen aan een muziekacademie wordt beschouwd 

als gebruik voor de vereniging. 



 Voorrang van het gebruik van een instrument, eigendom van de vereniging voor activiteiten 

van de vereniging :   het gebruik van dit instrument heeft ingeval van een gelijktijdige 

activiteit bij een andere vereniging, nooit voorrang op het gebruik voor activiteiten van de 

vereniging.  

De dirigent :  

De dirigent wordt voorgedragen aan, benoemd door en eventueel ontslagen of vervangen door het 

bestuur van de afdeling waarvan hij/zij dirigent is. 

Het bestuur van de afdeling kan de dirigent uitnodigen op haar vergadering en eventueel als vast 

bestuurslid aannemen. Hij/zij is dus lid van de vereniging en wordt verzekerd tegen lichamelijke 

ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via Vlamo (zelfde voorwaarden als andere leden).  De 

dirigent kan beschikken over de nodige partituren en eventueel een instrument. 

De dirigent wordt geacht steeds aanwezig te zijn en de muzikale leiding te nemen op de repetities 

en/of optredens van de vereniging, dit  in overleg met, en onder het leidend gezag van het bestuur 

van de afdeling waarvan hij/zij dirigent is.  De dirigent adviseert het bestuur  voor aankopen van 

partituren en instrumenten. De dirigent respecteert de statuten van de VZW en leeft de bepalingen 

van het huishoudelijk reglement na. 

Het bestuur van de verschillende afdelingen : 

Het bestuur van een afdeling bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en 

gewone bestuursleden. De functie van ondervoorzitter kan toegevoegd worden.  

Het bestuur van de afdeling vergadert zo dikwijls als gewenst op verzoek van de voorzitter of van de 

meerderheid van het bestuur van de afdeling. Alle leden beoefenen dit mandaat kosteloos.  

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van de aanwezige leden genomen binnen de 

grenzen van de statutair voorziene bevoegdheden en/of wettelijke verplichtingen.  

De bestuursvergadering van de afdeling wordt voorgezeten door de voorzitter, bij afwezigheid de 

secretaris (of ondervoorzitter), of het oudste lid. 

Het bestuur van de afdeling verbindt er zich toe de nodige al of niet muzikale activiteiten te 

organiseren en zich te engageren voor het sociale leven van de vereniging binnen en buiten de 

gemeente Koekelare. 

Het bestuur is bevoegd leden (ook bestuursleden) te schorsen die de werking en de naam van de 

vereniging schaden. 

Als een spelend lid daarom verzoekt, kan het bestuur van een afdeling autonoom beslissen over de 

eventuele aankoop van een instrument. In functie van de beschikbare budgetten, kan gekozen voor 

ofwel een nieuw, ofwel een 2de-hands instrument. Het bestuur van de afdeling kan ook via een 

renteloze lening de huurkoop van een instrument voorstellen aan de vragende partij. Er wordt 

maximum 1 blaas-instrument per spelend lid beschikbaar gesteld. 



Het bestuur van een afdeling beslist met gewone meerderheid over eventuele aankopen, onderhoud 

of herstelling van materialen. Over de kostendeling hiervoor kunnen afspraken gemaakt worden met 

de andere afdelingen.  

Het bestuur van een afdeling kan ook activiteiten inrichten in functie van het verzamelen van 

financiële middelen nodig voor de activiteiten van de vereniging. 

Engagement bestuursleden : 

 leiden de afdeling waarvan zij bestuurslid zijn op een integere wijze in overeenstemming met 

het doel van de vereniging 

 werken collegiaal samen met de andere afdelingen van de vereniging 

 nemen op regelmatige basis deel aan de bestuursvergaderingen en nemen 

verantwoordelijkheid op in geval van andere activiteiten door de vereniging georganiseerd 

 zijn bereid zich actief in te zetten voor het verenigingsleven van de aangesloten medeleden 

binnen de vereniging 

 

II. Afdeling Koninklijke Fanfare Sint-Joris : 

 

Onze missie sedert 1923: 

 Musiceren in groep: trommelkorps en fanfare 

 Muziekkeuze door dirigent en haalbare voorstellen muzikanten 

 Streven naar correctheid en niveau van de uitvoering, met aandacht en respect voor ieder 

zijn mogelijkheden 

 Zowel zitconcerten als verzorgde wandelconcerten 

 Jong en minder jong: iedereen welkom! 

Lidmaatschap :  

Kandidaat-leden worden voorgedragen via het bestuur. Men kan zowel lid worden als muzikant 

en/of als bestuurder. 

Het lidmaatschap houdt op als men het bestuur op de hoogte brengt van zijn wens uit de vereniging 

te willen stappen, zijn lidgeld niet meer betaalt of door het bestuur van de ledenlijst geschrapt 

wordt.  Wie ophoudt lid te zijn van de fanfare levert zijn uniform, partituren en andere bezittingen 

van de fanfare terug in (vb. instrument).  

Wij bieden u :  

 Uniform : kepie, vest, broek, witte handschoenen, das. 

Wanneer vest en broek beschikbaar zijn worden deze gratis ter beschikking gesteld. 

Wanneer deze op maat moeten gemaakt worden wordt een waarborgsom van 25 euro voor 

de broek en 50 euro voor een vest gevraagd. Deze waarborg wordt integraal terug betaald bij 



teruggave van deze kledij. Wanneer kepie en/of das ontbreken wordt 25 euro van de 

waarborgsom afgehouden. 

 De repetities gaan normaal door wekelijks op zaterdagavond tussen 18u en 19u45. 

 

U zorgt voor :  

 Wit hemd, zwarte schoenen en zwarte kousen 

 Een perfecte uniformdracht bij de uitstappen conform de afspraken hierrond gemaakt. 

 Zorg en respecteren van de afgesproken kledij conform gevraagde afspraken. Het betalen 

van de waarborg. 

 

III. Afdeling Jorko :  

 

Missie :  

Jorko vertegenwoordigt een groep jonge mensen die zich vrijwillig engageren voor een zinvolle 

vrijetijdsbesteding. Daarin leggen zij vooral de nadruk op het educatieve, sociale en culturele aspect 

van het samen musiceren, door het opdoen van praktische ervaring als jonge muzikant tijdens de 

wekelijkse repetitieavond. Samenspel is de bekroning van de individuele studies in een 

muziekacademie.  

We realiseren dit gestelde doel o.a. door: 

 Een samenwerking met de Kon. Fanf. St.-Joris en de Vosjesvrienden, met wie we verenigd 

zijn in de “VZW St.-Joris en Jorko”. 

 Het aanbieden van activiteiten in het kader van samen musiceren 

 Het inrichten van ontspanningsmomenten om de groepsgeest te bevorderen 

 Het inrichten van activiteiten om over voldoende financiële middelen te beschikken 



Lidmaatschap :  

Kandidaat-leden worden voorgedragen via het bestuur. Men kan zowel lid worden als muzikant 

en/of als bestuurder. 

Men houdt op lid te zijn als men ofwel: 

 zijn lidgeld niet langer betaalt 

 zijn partituren en/of instrument inlevert 

 het bestuur op de hoogte brengt van zijn wens uit de vereniging te willen stappen 

 door het bestuur geschorst wordt 

Voorwaarden als beginnend muzikant zijn: 

 minstens L3 gestart zijn in september van het lopende kalenderjaar aan een private of 

openbare academie 

 minimaal 1 jaar instrument gevolgd hebben aan een private of aan een openbare academie 

 bereid zijn tot het verder volgen van de cyclus notenleer en instrument (min. L4) 

Voorwaarden als kandidaat bestuurder zijn: 

 voorgedragen en aangenomen te worden via het reeds bestaande bestuur van Jorko  

 aanwezig kunnen en willen zijn op de bestuursvergaderingen en activiteiten van Jorko 

Wij bieden u :  

 De repetities gaan normaal door wekelijks op zondagvoormiddag voor de beginnelingen 

telkens van 09h15 tot 10h00 en van 10h00 tot 11h30 voor de gevorderden. 

U zorgt voor :  

 het perfect uniform (incl. donker schoeisel) van de vereniging dragen bij openbare 

activiteiten van de vereniging, conform de afspraken die daarover gemaakt werden 

 

 

IV. Afdeling Vosjesvrienden :  
 

Missie :  

In het kader van een zinvolle vrijetijdsbesteding samen musiceren in groep.  

Lidmaatschap :  

Kandidaat-leden worden voorgedragen via het bestuur. Men kan zowel lid worden als muzikant 

en/of als bestuurder. 

Het lidmaatschap houdt op als men het bestuur op de hoogte brengt van zijn wens uit de vereniging 

te willen stappen, zijn lidgeld niet meer betaalt of door het bestuur van de ledenlijst geschrapt 



wordt.  Wie ophoudt lid te zijn van de Vosjesvrienden levert zijn uniform, partituren en andere 

bezittingen van de fanfare terug in (vb. instrument).  

Wij bieden u :  

 Uniform : pet, kiel en sjaal. 

 De repetities gaan normaal door wekelijks op zaterdagavond tussen 18u en 19u45. 

 

U zorgt voor :  

 Jeansbroek, zwarte schoenen en zwarte kousen 

 Zorg en respecteren van de afgesproken kledij conform gevraagde afspraken. 

 

 

 

 

  

 

 

 


