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Koorreglement gemengd koor CANTATE Erps-Kwerps 
Cantate is Italiaans voor zangstuk 

 

 

Wie zijn wij? 
 

CANTATE is een gemengd meerstemmig volwassenenkoor dat werd opgericht in 

1974 door Constant Meeus.  

Het koor groeide uit het plaatselijke jeugdkoor dat in 1964 werd opgericht door  

M. Th. Van Ruyskensvelde. Constant leidde het koor tot september 1996. Vanaf dan 

is Hilde De Coster dirigent van CANTATE.  

Cantate is een feitelijke vereniging en is aangesloten bij de vzw Koor&Stem.  

 

Cantate is polyvalent. Het koor luistert enerzijds officiële evenementen, faits  

divers, kerstmarkten, … op en geeft ook profane concerten waarbij we tonen dat 

we verschillende muziekgenres aankunnen. Anderzijds verzorgt het koor de 

muzikale omlijstingen van hoogmissen, huwelijksvieringen, …  

Om de 2 of 3 jaar organiseert het koor een eigen concert. Ook samenwerking met 

andere koren en muziekensembles vindt plaats. Zelfs buitenlandse projecten en 

reizen staan op het programma. 

Het koor is een enthousiaste groep die weet dat door samen zingen en muziek 

maken hechte vriendschap kan groeien.  

De repetities gaan wekelijks door op dinsdag van 20 uur tot 22 uur in de  

Sint-Amanduskerk te Erps-Kwerps. Dankzij de goede akoestiek van de kerk 

oefenen we zo optimaal. Buiten de wekelijkse repetities trachten de leden hun 

technische vaardigheden te verbeteren door deel te nemen aan concours en 

koortreffen.  

 

 

Hoe word ik lid van Cantate? 
 

Zing je graag en beschik je over een goede stem? Dan ben je bij ons van harte 

welkom. Een minimale kennis van noten maakt het lezen van partituren makkelijker, 

maar is geen noodzaak.  

Je kan vrijblijvend een repetitie bijwonen. Na de repetitie neem je contact op met 

de dirigent. 

Ben je nooit eerder lid geweest van een koor, dan kan je een kleine test doen om te 

zien bij welke stemgroep je hoort.  

Na een 2-tal repetities ontvang je het ledenformulier dat je de volgende repetitie 

bezorgt aan de voorzitter. 
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Een lidmaatschap eindigt door:  

-  schriftelijke opzegging ervan bij de voorzitter, 

-  opzegging door het bestuur wegens wangedrag, het schaden van de belangen 

en/of goede naam van Cantate.  

 

 

Lidgeld  
 

Er wordt voorlopig geen lidgeld gevraagd aan de koorleden.  

Zolang de koorkas voldoende werkingsmiddelen (subsidies) krijgt en er voldoende 

financiële middelen zijn via optredens en activiteiten, zullen wij aan de leden geen 

lidgeld vragen.  

Ter vervanging van lidgeld wordt verwacht dat de leden en/of partner minstens één 

maal per jaar een handje toesteken bij activiteiten georganiseerd door Cantate om 

de koorkas te vullen.  

 

 

Wat wordt er verwacht van een koorlid? 
 

* Dat je naar de wekelijkse repetitie komt. Enkel zo bouwen we samen aan een 

 koorklank, weet je waar je steun kan vinden bij een moeilijker stuk, kan de 

 repetitie vlot verlopen en wordt het zangplezier alleen maar groter. 

* Indien je toch verhinderd bent om één of andere reden, je dit voor de  

 repetitie telefonisch (bellen of sms) of via mail meldt aan de dirigent.  

* Je de partituren thuis bestudeert en ze zo nodig uit het hoofd leert. 

* Je, vóór een optreden, ten minste 70% van de repetities bijwoont om voldoen- 

 de partituurkennis te verwerven en de dynamiek van de liederen zo goed 

  mogelijk af te spreken, zodat de uitvoering zo harmonieus mogelijk kan gebeu- 

 ren. Een optreden is immers een collectieve prestatie waar iedereen zijn 

 steentje toe bijdraagt. Het bestuur kan je deelname aan een optreden of  

 activiteit weigeren als blijkt dat dit een negatieve invloed heeft op de beoog- 

 de  prestatie. De dirigent en/of een lid van het bestuur zullen je dan persoon- 

 lijk hierover aanspreken.  

* Dat wanneer je minder dan 4 maanden lid bent voor een concert, je hieraan 

 niet deelneemt. Tenzij de dirigent hier anders over beslist. 

* Wanneer je 6 maanden niet meer actief bent binnen het koor, je contact 

opneemt met één van de bestuursleden om je mappen met partituren in te  

leveren.  
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Partituren 
 

Een partituur gekregen of gemaild is eigendom van het koor. Partituren worden in 

geen geval doorgegeven aan andere koren zonder voorafgaande toestemming van de 

dirigent.  

Voor nieuwe koorleden zijn er partituren ter beschikking.  

Regelmatig krijg je via mail een lijst met de liederen die je meebrengt naar de 

repetitie.  

 

 

Muziekbegeleiding  

 

Het koor wordt bij hoogmissen, concerten en optredens professioneel begeleid. 

 

 

Solozang  

 

Koorleden kunnen solo zingen, maar dan met de actieve medewerking van het koor 

op de achtergrond.  

 

 

Uniform 
 

De basiskleur voor het uniform is effen zwart.  

Voor de vrouwen betekent dit volledig in het zwart gekleed zijn. 

Er worden zwarte schoenen gedragen.  

Voor de mannen betekent dit een zwart hemd en een zwarte broek. Indien een vest 

wordt gedragen, is deze eveneens zwart. 

Er worden zwarte kousen en zwarte schoenen gedragen. 

 

Bij optredens wordt vooraf afgesproken of er een kleuraccent wordt toegevoegd.  

Voor de vrouwen kan dit bv. een juweel, sjaaltje in het afgesproken kleuraccent 

zijn of een vilten bloem (door koor voorzien). Ook de kleur van de kousen wordt 

afgesproken. 

De das van de mannen wordt afgestemd op het afgesproken kleuraccent. Eventueel 

kan dit ook een ander accessoire zijn. 

 

Een T-shirt met het logo van Cantate op, is voorzien voor de vrijwilligers die helpen 

bij activiteiten waaraan het koor haar medewerking verleent. 
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Het bestuur 
 

Ongeveer 6-wekelijks komen de bestuursleden bijeen om de jaarplanning en de 

financiële toestand te bespreken en beslissingen te nemen over activiteiten.  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

Voorzitter  

Alex Peeters (bas) 

 

Penningmeester en ondervoorzitter 

Chantal Schoonbrood (sopraan) 

 

Dirigent 

Hilde De Coster 
 

Sociale activiteiten 

William Penninckx (tenor) 

Catherine De Preter (alt) 

 

Secretaris 

Sabine Winters (sopraan) 

 
 

Contactgegevens vind je op de website. 

 

 

Jaarlijkse algemene vergadering  

 

Jaarlijks, tijdens de nieuwjaarsreceptie, wordt er een financieel verslag en stand 

van zaken van de afgelopen- en toekomstige kooractiviteiten meegedeeld.  

 

 

Bankgegevens 

 

Zangkoor Cantate 

Engerstraat 46 

3071 Erps- Kwerps 
 

IBAN: BE93 7343 1811 7367          

BIC: KREDBEBB 

 

 

Verzekering 
 

1 Koorleden 

Van zodra je lid wordt van Cantate sluiten we voor je bij Koor&Stem een  

verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand en een persoonlijke  

verzekering lichamelijke ongevallen af. De kosten voor beide verzekeringen worden 

gedragen door de kas van het koor.  



Koorreglement gemengd koor Cantate Erps-Kwerps 5 
september 2021 

Beide verzekeringen gelden zowel in binnen- als buitenland en zijn ook geldig voor 

de koorreizen. 

 

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand geldt voor alle 

ongevallen die kunnen ontstaan in het kader van activiteiten van het koor. Die 

verzekering vergoedt de schade veroorzaakt aan alle andere personen dan de 

verzekerden.  

Voor een schadegeval waarin leden van het koor zelf partij zijn, komt de 

verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitsluitend tussen voor wat de 

lichamelijke schade betreft. De verzekerden worden dus in dit geval onderling als 

derden beschouwd.  

De polis voorziet in dekkingen voor lichamelijke schade, stoffelijke schade, 

rechtsbijstand en schadevallen te wijten aan voedselvergiftiging of verkoop van 

spijzen en dranken.  

De burgerlijke aansprakelijkheid van het publiek wordt niet gedekt door  

Koor&Stem. Eventuele schadegevallen veroorzaakt door publiek zijn voor rekening 

van een persoonlijke dekking BA van de betrokkene.  

 

De persoonlijke verzekering lichamelijke ongevallen verzekert al de koorleden 

voor hun lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten van het koor. Lichamelijke 

ongevallen op weg van huis naar de plaats van activiteit en terug, voor zover gebruik 

wordt gemaakt van de kortste weg en dit binnen de normale tijd (= tijd die de 

afstand van de kortste weg vergt na het verlaten van de woonst en/of na het 

beëindigen van de kooractiviteit), worden eveneens gedekt.  

De polis voorziet in volgende dekkingen: overlijden, bestendige invaliditeit, 

medische kosten, tandprothese, opzoekings- en repatriëringskosten, 

begrafeniskosten en verzorgingskosten in het buitenland.  

Lichamelijke ongevallen van publiek en schade aan brillen, contactlenzen, kleding en 

persoonlijke voorwerpen worden niet gedekt door de polis van Koor & Stem.  

 

 

2 Vrijwilligers  

Onder vrijwilligers verstaan we de niet-koorleden die helpen bij een activiteit 

georganiseerd door Cantate (een eigen concert, Klokstaminee, deelname aan 

Kortenberg Feest, …).  

Telkens als er vrijwilligers helpen op een dergelijke activiteit, maken we gebruik 

van de gratis vrijwilligersverzekering aangeboden door de provincie Vlaams-

Brabant. Ten laatste drie werkdagen voor de activiteit plaatsvindt, doen we hiervan 

aangifte en dan zijn de vrijwilligers verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, 

rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. De waarborgen “burgerlijke 

aansprakelijkheid”, “rechtsbijstand” en “lichamelijke ongevallen “ worden verleend 
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tijdens de verzekerde activiteiten en tijdens alle verplaatsingen van huis en naar 

de plaats waar de vrijwilligersactiviteit plaatsvindt.  

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt de extracontractuele 

burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan gelegd worden van de verzekerden 

als gevolg van lichamelijke schade, stoffelijke schade en onstoffelijke 

gevolgschade veroorzaakt aan derden in gevolge de verzekerde activiteiten.  

Bij rechtsbijstand worden verzekerd het strafrechterlijk verweer, het verhaal, 

het onvermogen en de strafrechterlijke borgstelling tot de overeengekomen 

bedragen die gelden per schadegeval  

Een lichamelijk ongeval is een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel 

veroorzaakt of het overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de 

oorzaken uitwendig is aan het organisme van de verzekerde.  

Bij een ongeval dat de verzekerden overkomt tijdens het uitvoeren van 

vrijwilligers-activiteiten of op de weg van en naar waarborgt de verzekeraar:  

- een vergoeding in geval van overlijden;  

-  een vergoeding ingeval van tijdelijke of blijvende ongeschiktheid;  

-  de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging.  

De waarborg is van toepassing zelfs indien de verzekerde – op het ogenblik van het 

schadegeval – gebruik maakt van een gemeenschappelijk vervoermiddel, van een 

privé-voertuig als bestuurder of passagier, van een fiets of motorfiets.  

De waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid”, “rechtsbijstand” en “lichamelijke 

ongevallen “ worden verleend tijdens de verzekerde activiteiten en tijdens alle 

verplaatsingen van huis en naar de plaats waar de vrijwilligersactiviteit plaatsvindt. 

 

3 Kooruitstappen 

Voor de niet-koorleden bieden we de mogelijkheid aan om bij Koor&Stem de 

verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke verzekering 

lichamelijke ongevallen af te sluiten. Deze zijn dan geldig voor de beperkte periode 

van de kooruitstap.   

Een annulatieverzekering is nuttig en wordt sterk aangeraden.  

Sommige deelnemers hebben al een dergelijke verzekering (bijvoorbeeld een 

annulatieverzekering verbonden aan een bankkaart, …), anderen hebben er geen.  

We laten iedereen vrij om al dan niet een annulatieverzekering af te sluiten. We 

willen er echter wel op wijzen dat bij laattijdige annulatie geen tussenkomst van de 

kas van het koor voorzien is. Je kan via Cantate een annulatieverzekering afsluiten. 

Wij gaan hiervoor dan op zoek naar een verzekeringsmaatschappij die een degelijke 

annulatieverzekering aanbiedt aan een gunstig tarief.    
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Website 
 

Je kan steeds onze website consulteren op www.cantatekoor.be.  

Er is een aparte ledenpagina waarvoor je als lid de nodige gebruiksinformatie zal 

ontvangen. 

 

 

Krantje 
 

3 à 4 keer per jaar wordt er een koorkrantje, ‘Cantate-weetjes’, uitgegeven. Dit 

wordt via mail naar alle leden verzonden.  

Elk koorlid kan zijn medewerking verlenen door artikels of andere leuke weetjes, 

die betrekking hebben op het koorleven, te schrijven en/of te bezorgen aan de 

voorzitter.  

 

 

Sponsors 
 

Voor onze concerten rekenen op de steun van kleine en grote sponsors uit Groot-

Kortenberg en omstreken. Andere activiteiten kunnen ook worden gesponsord. 

Elk koorlid kan en mag sponsors aanbrengen. 

 

 

Wetgeving op het privéleven 
 

Als lid van Cantate ga je ermee akkoord dat er foto’s en filmpjes worden gemaakt 

en dat wij adresgegevens doorgeven in het belang van wedstrijden of interne 

communicatie.  

Foto’s en filmpjes in verband met Cantate kunnen publiekelijk worden gemaakt. Ga 

je hiermee niet akkoord, dan meld je dit schriftelijk aan de voorzitter. 

 

Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring (zie website). 

 

 

Prijzen* optredens en concerten  
 

In Kortenberg: 

Mis, begrafenis, huwelijksviering, jubileum: 175 euro.  

 

Andere optredens en optredens buiten Kortenberg: hiervoor wordt een offerte 

gemaakt.  

http://www.cantatekoor.be/
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Voor actieve koorleden:  

Begrafenis partner of kind: vrije bijdrage.  

Eigen huwelijk, jubileum of begrafenis: vrije bijdrage.  

Begrafenis van een ouder, huwelijk of jubileum van ouder of kind: 100 euro.  

 

Voor oud-koorleden:  

Eigen begrafenis: vrije bijdrage.  

 

 

*De muzikale begeleiding en eventuele verplaatsingsonkosten zijn in deze prijzen 

niet inbegrepen.  

Deze prijzen zijn jaarlijks herzienbaar door het bestuur. 

 

 

 

 

Door lid te worden van Cantate ga je akkoord met het koorreglement en ben je 

bereid om het reglement toe te passen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijn dat je deel wilt uitmaken van ons koor! Welkom! 
 

 

 


