Welkom bij Animato.
Voorwoord
Het bestuur van Animato heet u welkom, als nieuw lid van onze vereniging.
In dit document staat algemene informatie over de vereniging en ook de statuten en het
huishoudelijk reglement zijn hierin opgenomen.
Door lid te worden van de vereniging Animato verklaart u zich akkoord met de regels en
reglementen die binnen onze vereniging gelden, zoals die in dit document staan.
Maandelijks na de bestuursvergadering ontvangen de leden een nieuwsbrief.
Wij wensen u heel veel zangplezier!
De vereniging Animato
De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder
nummer V 40235383.
De statuten zijn door de algemene ledenvergadering op 28-11-1994 door de leden
goedgekeurd en notarieel vastgelegd op 27-12-1994.
Het huishoudelijk reglement is door de algemene ledenvergadering laatstelijk gewijzigd
op 25-03-2019. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn als bijlage toegevoegd.
De vereniging bestaat momenteel uit twee onderdelen:
- gemengd koor Animato
- koor Vela Monte
De vereniging Animato is aangesloten bij de landelijke organisatie KBZON
(Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland)
Beschermheer
Dhr. Ton Keunen
Bestuur
Voorzitter:
Vicevoorzitter
Secretaris:
2e secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Lid:

Leo Claessens
Marianne van de Berkmortel
Maarten van Gerwen
Esther Rakels
Berry Welten
Annemay Koppens
Esther Rakels
Corine Ars

Dirigent
Gemengd koor:
Vela Monte:

Harry Boom
Harry Boom

Pianisten
Gemengd koor:
Vela Monte:

Tilly Claessens

0493-321599
0493-321685
0493-311530
0493-321116
0493-326000
0493-312182
0493-321116
0493-322604

Muziekarchief: Tilly Claessens
Werkgroepen/Commissies:
De vereniging heeft bewust een klein bestuur. Veel activiteiten zijn ondergebracht in
werkgroepen. Van de leden wordt verwacht dat ieder lid minstens eenmaal aan een of
meer van deze werkgroepen deelneemt.
Omdat de werkgroepen verbonden zijn met steeds wisselende activiteiten, kunnen we
geen compleet overzicht geven. Kijk in de verslagen van de Algemene
Ledenvergaderingen of de nieuwsbrieven voor meer informatie.
Een werkgroep moet vóór iedere activiteit een gedetailleerde planning en een begroting
(met inkomsten en kosten per onderdeel) aan het bestuur overleggen. Zonder
vastgelegd bestuursbesluit geschiedt een activiteit buiten verantwoordelijkheid van de
vereniging en mag dus ook niet uit naam van de vereniging plaatsvinden.
We kennen o.a. de volgende werkgroepen:
Muziekcommissie Gemengd Koor
Muziekcommissie Vela Monte
Lenteconcert
Sing in
Ophalen Kontaktcontributie
IJsfestijn, etc.
Repetitietijden.
Vela Monte.
Gemengd koor.

Maandag
Maandag

19.00 - 20.40
20.45 - 22.30

Alle repetities vinden plaats in Zaal "de Zwaan"
Blasiusstraat 11, Deurne-Zeilberg
Telefoon: 0493-840051
Ereleden.
1978. Tinus Keunen
1979. Toon Koolen
1980. Reinier Bijers
1983. Jan van de Loo
1984. Jan Scholte
1989. Jan van de Berkmortel
2002. Berry Welten
2004. Tilly Claessens
2004. Henk van de Kerkhof
2005. Nico Kooter
2005. Leo Vogels

†
†
†
†
†

†

Contributie:
De contributie voor alle actieve leden bedraagt per jaar: € 144,=.
De contributie wordt per kwartaal geïnd per automatische incasso.

Nieuwe leden moeten hiertoe een aanmeldingsformulier op de website invullen. Er is
géén inschrijfgeld verschuldigd.
Voor nieuwe leden gaat de verplichting tot contributiebetaling in bij het begin van de
tweede volle maand na aanmelding.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen voor
het betalen van contributie. Zo kunnen ook ereleden door het bestuur worden
vrijgesteld van contributie.
Wordt het lidmaatschap beëindigd dan is het lid contributie-plichtig tot het eind van het
lopende kwartaal. Er zal geen restitutie van betaalde contributie plaatsvinden.
Bankrekening van de vereniging:
NL12RABO0110805364
Uniformering.
1. De leden van de vereniging gaan bij een optreden gekleed in eigen zwarte kleding. De
kleding moet eenvoudig, netjes en schoon zijn.
2. Voor heren zijn dat een door de vereniging ter beschikking gesteld overhemd, een
zwarte broek en eventueel een zwart jasje en/of zwart T-shirt. Zwarte sokken en zwarte
schoenen.
3. Voor dames is dat zwarte effen bovenkleding met lange of driekwart mouw,
een effen zwarte rok of broek, eventueel een zwarte panty en zwarte schoenen.
4. Een eventuele wijziging of aanvulling (kleur shawl, pochet) wordt per gelegenheid
doorgegeven.
5. Voor de leden van Vela Monte is de volgende kledingafspraak gemaakt:
In de winter: Geheel zwart met bloem of zwarte broek/rok, effen bovenstuk in
vastgestelde kleurstelling en zwarte schoenen.
In de zomer: Effen wit met effen grijs. Dezelfde tint schoenen.
Afwijken van de, in lid 1 t/m 5 geformuleerde richtlijnen kan tot gevolg hebben dat men
niet mag deelnemen aan geüniformeerde uitvoeringen. Dit ter beoordeling van
bestuurlijke begeleiders of hun vertegenwoordigers.
Een beetje historie:
Het gemengd koor Animato is opgericht op 19-03-1961.
Fr. v. Loon en Fr. Knapen hadden al maandenlang het idee om in de Zeilberg een
gemengd koor op te richten. Eind februari 1961 kregen ze medewerking van M. Keunen.
Het drietal onderzocht of er voldoende belangstelling zou zijn en bij een eerste repetitie
waren 20 personen aanwezig. Tijdens een vergadering op 4 april 1966 werd besloten
tot een prijsvraag om het koor een naam te geven. Op 15 mei 1966 werd besloten het
koor "Animato" (levendig / opgewekt) te noemen. In 1968 ging het koor samen met het
toenmalige kerkkoor en verzorgde regelmatig de diensten in de parochiekerk van de
Zeilberg.
Het koor Vela Monte is in 1978 opgericht als jongerenkoor, mede om de leden van het
kinderkoor "de Peelrakkers" (opgericht in 1970) een doorgroeimogelijkheid te geven.
Het kinderkoor werd, door gebrek aan nieuwe aanwas, in 2011 opgeheven. Het

jongerenkoor is inmiddels "uitgegroeid" tot een volwassen koor met een vlot, eigen
repertoire. De minimum leeftijd voor leden van Vela Monte is 12 jaar.
Wel en wee
De vereniging "Animato" wil meer zijn dan alleen een zangclub. Onze vereniging voelt
zich nauw betrokken bij het wel en wee van haar leden.
We hebben geen algemene regels, maar willen graag aandacht geven aan geboorten,
huwelijk, ziekte in de gezinnen van onze leden.
Natuurlijk kan het bestuur niet altijd op de hoogte zijn van dergelijke gebeurtenissen.
Wilt u daarom zelf, of via een medelid, het bestuur hiervan op de hoogte stellen?
De vereniging betaalt uit de clubkas bij 25, 40 of 50 jaar lidmaatschap een presentje ter
waarde van 25 euro.
Bij overlijden van een lid wordt op verzoek van de familie de uitvaart met zang
opgeluisterd en betaalt de vereniging een eenvoudig bloemstuk.
Bijlagen:
1.
Statuten
2.
Huishoudelijk reglement
Versie: 2019-2

BIJLAGE 1: STATUTEN VERENIGING 'ANIMATO'
STATUTENWIJZIGING
===================
Heden, de zevenentwintigste december negentienhonderdvierennegentig,
verschenen voor mij Mr.-Alex Cornelis Albert Bots, ter standplaats Gemeente
Deurne:1. De heer Nicolaas Jacobus Petrus Adrianus Gerardus Kooter, bedrijfsleider, van
Nederlandse nationaliteit (legitimatie: paspoort, nummer: C365654) wonende
5752RH Deurne, Biesheuvelweg 1, geboren te Deurne op tweeëntwintig augustus
negentienhonderdvijfenvijftig, gehuwd;
2. De heer Henricus Petrus Leonardus van de Kerkhof, helpdesk medewerker, van
Nederlandse nationaliteit (legitimatie: paspoort, nummer: H550058) wonende
5751LN Deurne, Zeilbergsestraat 82, geboren te Deurne op negentien februari
negentienhonderdvijfenveertig, gehuwd en
3. De heer Lambertus Petrus Welten, ondernemer, van Nederlandse nationaliteit
(legitimatie: paspoort, nummer; C365716) wonende 5751 HZ Deurne,
Schuifelenberg 94, geboren te Deurne op drie februari
negentienhonderdvierenvijftig, gehuwd;
ten deze handelend als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester
van de te Deurne gevestigde vereniging genaamd: “ Animato “ en als zodanig
genoemde --vereniging overeenkomstig artikel 7 en artikel 14 van de statuten
rechtsgeldig vertegenwoordigd. De comparanten, handelend als gemeld,
verklaarden bij, besluit genomen door - de algemene vergadering van de
vereniging “ Animato “,gevestigd te Deurne, in haar vergadering te Deurne de
dato achtentwintig november negentienhonderdvierennegentig is besloten de
statuten van de vereniging te wijzigen, waarbij aan comparanten volmacht is
verleend om de vereniging te vertegenwoordigen bij het ter zake opmaken van de
notariële akte. Van gemeld besluit blijkt uit een afschrift van de notulen van de
bedoelde vergadering, waarvan een door comparanten gewaarmerkt afschrift
aan de akte is gehecht. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij
deze- de statuten te wijzigen zodanig dat deze voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN:
==========
Naam:
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: “ Animato “.

Zetel:
Artikel 2.
De vereniging is gevestigd in de gemeente Deurne.
Doel:

Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel: het beoefenen en bevorderen van de vocale doch
ook instrumentale muziek en ritmische dansen, alsmede het verrichten van al
hetgeen met vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, dit
alles in de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging heeft géén winstoogmerk.
3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het bestuderen en uitvoeren van religieuze en profane muziek;
- het organiseren en deelnemen aan manifestaties;
- het opluisteren van kerkdiensten;
- het organiseren van verdere activiteiten welke in het kader van de
doelomschrijving passen.
Duur:
Artikel 4.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Vermogen:
Artikel 5.
Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door:
a. contributie van de leden en aspirant-leden alsmede inschrijfgelden;
b. bijdragen van begunstigers;
c. subsidies en donaties;
d. ontvangsten uit door de vereniging georganiseerde evenementen;
e. andere inkomsten en opbrengsten.
Leden:
Artikel 6.
1. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen. Het lidmaatschap is persoonlijk.
2. de vereniging bestaat uit gewone leden, aspirant-leden, ereleden, bijzondere
leden en begunstigers;
a. Gewone leden zijn zij die op een januari de leeftijd van
zestien jaar of ouder hebben bereikt.
b. Aspirant-leden zijn zij die op een januari de leeftijd van zestien jaar nog niet
bereikt hebben. Zij kunnen evenals de gewone leden deelnemen aan de
activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden.
c. Bijzondere leden zijn zij, die door omstandigheden ter beoordeling van het
bestuur, op andere in het algemeen voor gewone leden en aspirant-leden
geldende
voorwaarden, worden toegelaten.
d. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone diensten aan de vereniging
bewezen, dan wel hun bijzondere bijdragen tot het verwezenlijken van het in
artikel 3 gestelde doel in het algemeen, als zodanig zijn benoemd.
e. Het erelidmaatschap wordt toegekend door de algemene ledenvergadering op
voordracht van het bestuur of van minimaal tien stemgerechtigde leden.
f. Begunstigers zijn zij, die zich als zodanig hebben aangemeld bij het bestuur en
die wegens een gift ineens naar het oordeel van het bestuur daarvoor in

aanmerking komen, alsmede zij die zich verplichten een jaarlijkse financiële
ondersteuningsbijdrage te betalen.
Toelating:
Artikel 7.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden en begunstigers nadat
deze zich als zodanig hebben aangemeld bij het bestuur.
2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating
besluiten.
Einde van het lidmaatschap:
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door schriftelijke opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld
te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het besluit tot ontzetting zal aan het
betreffende lid per aangetekend schrijven worden medegedeeld.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een kwartaal en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk
worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid
voorts mogelijk:
a. Binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is
meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is
evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van
geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
b. Binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van
een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de

algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kwartaal eindigt, blijft
desniettemin de kwartaal-bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers:
Artikel 9.
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde
wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse
bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Jaarlijkse bijdragen:
Artikel 10.
1. De leden en aspirant-leden zijn gehouden tot het betalen van een bijdrage, die
jaarlijks door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur wordt
vastgesteld; zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een
verschillende bijdrage betalen. Het verschuldigde inschrijfgeld wordt jaarlijks
door het bestuur vastgesteld.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Rechten van een begunstiger:
Artikel 11.
Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten
worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde
evenementen bij te wonen.
Bestuur:
Artikel 12.
Het bestuur bestaat minimaal uit drie en ten hoogste vijftien leden, die allen door
de algemene vergadering worden benoemd.
Uitsluitend zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, kunnen tot lid van
het bestuur benoemd worden nadat zij uit de leden van de algemene vergadering
gekozen zijn. De wijze van kandidaatstelling wordt nader in het huishoudelijk
reglement geregeld.
Einde bestuurslidmaatschap - schorsing - ontslag:
Artikel 13.
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreding; wie in een tussentijdse vacature
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
- overlijden
- bedanken
- beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging
- schorsing of ontslag

3. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst bij
besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden
aanwezig is.
Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt
binnen een maand, doch op zijn vroegst veertien dagen na de eerste vergadering
een tweede vergadering uitgeschreven, waarin ongeacht het aantal
aanwezigen, een dergelijk besluit genomen kan worden met een meerderheid van
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt- door een besluit tot ontslag, eindigt door
het verloop van die termijn.
Bestuursfunkties - besluitvorming van het bestuur:
Artikel 14.
1. De functie van voorzitter wordt uitgeoefend door degene die met meerderheid
van stemmen door de algemene ledenvergadering wordt gekozen uit de reeds
gekozen bestuursleden. Het bestuur wijst uit zijn midden een penningmeester
en een secretaris aan.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een
besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen
en besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Bestuurstaak - vertegenwoordiging:
Artikel 15.
1. Behoudens statutaire bepalingen is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden is gedaald tot beneden het in artikel 12
bepaalde, zijn de overige bestuursleden verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de opengevallen
plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden
benoemd.
4. Het bestuur is, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
algemene vergadering voor besluiten tot:

I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke
een bedrag of waarde van vijfentwintigduizend gulden (f.25.000,00) te boven
gaan, onverminderd het hierna onder II bepaalde;
II.a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en
geven van registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging
verleend
bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel
kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging
in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee handelende
bestuursleden, die moeten zijn voorzitter en/of secretaris en/of penningmeester.
Jaarverslag-rekening en verantwoording:
Artikel 16.
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering,
zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het
gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met
toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door
de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt
daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van
tenminste drie personen, waarvan twee personen geen deel mogen uitmaken van
het bestuur. De leden van de kascommissie dienen meerderjarig te zijn. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door

haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar
lang te bewaren.
Algemene vergadering – bijeenroeping:
Artikel 17.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het
verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden of zoveel
minder, maar tenminste een/tiende gedeelte van het aantal leden van de
algemene vergadering verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het
laatst ontvangen schriftelijk verzoek. Het verzoekschrift dient tevens de te
behandelen onderwerpen te bevatten. Indien aan het verzoek binnen veertien
dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in de
laatste zin van dit lid.
De algemene ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen met
inachtneming van een termijn van minimaal tien dagen.
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke
mededeling. De oproeping dient tevens ter vergadering te behandelen
onderwerpen te vermelden.
Toegang en stemrecht:
Artikel 18.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben gewone leden van de vereniging
en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste gewone leden en
geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst gewoon lid
toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
algemene vergadering.
3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een gewoon lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
gewoon lid uitbrengen. Een gevolmachtigde kan namens maximaal drie personen
het stemrecht uitoefenen.
Voorzitterschap – notulen:
Artikel 19.
1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet in artikel
17 lid 4, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan wordt daarin door de
vergadering zelf voorzien.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door
de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de
vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Besluitvorming van de algemene vergadering:
Artikel 20.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, behoudens in die gevallen waar in de statuten een ander
stemmen aantal wordt gevorderd.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft gekregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming)
wordt telkens gestemd tussen die personen, op wie bij de voorafgaande
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die

voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van de personen bij de
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij
een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van
beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende de verkiezing van
personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming
verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding mede daaronder begrepen ook al heeft geen
oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is
enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of
een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
Statutenwijziging:
Artikel 21.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht
dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met
de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld; de
termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven
(7) dagen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden
toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet drie/vierde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal

tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte zijn twee gezamenlijk
handelende bestuursleden bevoegd.
Ontbinding:
Artikel 22.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door
het bestuur.
3. Het batig saldo zal worden aangewend voor een doel, dat het oorspronkelijke
doel van de vereniging het meest nabij komt.
4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan
wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen
hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
Huishoudelijk reglement:
Artikel 22.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die
geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgelegd.
Waarvan Akte,
in minuut is verleden te Deurne op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben
deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte
na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
Get.: N.J.P.A.G. Kooter, H.P.L. van de Kerkhof, L.P. Welten,
A.C.A. Bots.----------------------------------------------------------Voor afschrift

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (zoals gewijzigd 24 juni 2019)
===========================
Naam:
Artikel 1.
1. De naam van de vereniging luidt “ ANIMATO “
2. De vereniging “ ANIMATO ” bestaat uit:
a. Het koor “Animato; opgericht op 19 maart 1961.
b. Het koor ”Vela Monte" ; opgericht op 15 september 1978.
Jaarlijkse bijdrage:
Artikel 2.
De contributie-inning geschiedt als volgt:
1. Nieuwe leden melden zich aan via de website www.animato.nl met het
aanmeldingsformulier welke na het volledig invullen wordt verzonden naar het bestuur.
2. In de eerste maand van ieder kwartaal zal de contributie automatisch worden
geïncasseerd.
3. Aspirant leden en leden jonger dan 18 jaar betalen een gereduceerde contributie,
waarvan de hoogte door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
4. Ingaande het kwartaal, volgend op de 18 verjaardag, betalen alle leden dezelfde
contributie, waarvan de hoogte eveneens door de Algemene Ledenvergadering wordt bepaald.
5. Als "bijzondere leden", zoals bedoeld in art. 6 lid 2c van de Statuten worden in ieder geval
aangemerkt de ereleden en de leden die op 4 november 2013 ouder waren dan 65 jaar. Als
"bijzondere leden" worden voorts aangemerkt de "niet actieve" leden van de vereniging.
Bestuur:
Artikel 3.
1. De wijze van kandidaatstelling is als volgt geregeld:
a. Een voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping van een vergadering meegedeeld.
b. Een voordracht van een lid, door de leden zelf, moet uiterlijk een half uur voor aanvang
van de algemene ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend,
ondertekend door het lid en vergezeld gaande van leesbare handtekeningen van tenminste
tien leden.
2. De voordrachten genoemd onder lid 1 zijn bindend voor behandeling in de
Ledenvergadering. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt benoeming
uit die voordrachten.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met twee/derde van
de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. Indien in deze
vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen een maand, doch op z’n
vroegst veertien dagen na de eerste vergadering een tweede vergadering uitgeschreven,
waarin ongeacht het aantal aanwezige leden een dergelijk besluit kan worden genomen met
een twee/derde der uitgebrachte stemmen.
4. Is geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is
de algemene vergadering vrij in de keus.
5. Elk bestuurslid wordt gekozen voor een tijdvak van drie jaar en is nadien
terstond herkiesbaar voor eenzelfde periode.

Besluitvorming van het bestuur:
Artikel 4.
Besluitvorming binnen het bestuur geschiedt door stemming, waarbij de helft + één stem
van het aantal zittende bestuursleden een besluit rechtsgeldigheid geeft.
Bij het staken der stemmen wordt een beslissing naar de eerstvolgende
bestuursvergadering verschoven, waarbij het voltallige bestuur aanwezig moet zijn.
Werkwijze van commissies
Artikel 5.
1. Overeenkomstig artikel 15 lid 3 van de Statuten kunnen door het bestuur commissies (of
werkgroepen) worden ingesteld. Omdat deze vallen onder verantwoordelijkheid van het
bestuur gelden de navolgende regels:
2. Iedere commissie werkgroep moet een planning en kostenbegroting voorleggen aan het
bestuur vóór dat verplichtingen (schriftelijke afspraken, aankopen e.d.) worden aangegaan.
3. De kostenbegroting moet een overzicht bevatten van de te verwachten
uitgaven, inkomsten en financieel risico (als inkomsten tegenvallen en uitgaven
groter zijn) Pas na goedkeuring door het bestuur van begroting en planning mag
de werkgroep met de voorbereiding van de activiteit starten.
4. Wanneer inkomsten worden geraamd via incasso van de vereniging vooraf contact
opnemen met de penningmeester betreffende de voorwaarden voor incasso. Incasso-gegevens
moeten uiterlijk twee weken vóór de activiteit bij de penningmeester worden aangeleverd
i.v.m. verwerkingstermijnen bij de bank. Na aanlevering van de incassogegevens zijn alleen
nog contante verkopen mogelijk
5. Alle bonnetjes van uitgaven en inkomsten moeten bij de penningmeester worden
ingeleverd. Bij de uitgaven aangeven aan wie de betreffende bedragen moeten
worden uitbetaald, met vermelden van IBAN rekeningnummer.
6. De werkgroep moet ook zelf een overzicht bijhouden van inkomsten en uitgaven.
Het overzicht moet op dezelfde wijze worden opgesteld als de kostenbegroting,
zodat begroting en werkelijke kosten en inkomsten vergelijkbaar zijn.
7. Zodra alle betalingen zijn gedaan en alle inkomsten zijn ontvangen moet het overzicht
bij de penningmeester worden ingeleverd. Declaraties, betalingen en inkomsten moeten
indien mogelijk vóór 31 december van het lopende jaar bij de penningmeester bekend zijn.
8. De PR wordt via het bestuur geregeld. De commissie zorgt voor de benodigde informatie.
Het bestuur zorgt voor de PR en de verdere verspreiding.
Besluitvorming van de algemene ledenvergadering:
Artikel 6.
In aansluiting op het bepaalde in artikel 20 van de statuten met betrekking tot schriftelijk
stemming kan de voorzitter uit de aanwezige leden een stembureau benoemen van
minimaal twee leden. Bij verschil van mening over de geldigheid van
stembriefjes beslist de voorzitter.

Uniformering
Artikel 7.
1. De leden van de vereniging gaan bij een optreden gekleed in eigen zwarte
kleding. De kleding moet eenvoudig, netjes en schoon zijn.
2. Voor heren zijn dat een door de vereniging ter beschikking gesteld overhemd,
een zwarte broek en eventueel een zwart jasje en/of zwart T-shirt. Zwarte sokken
en zwarte schoenen.
3. Voor dames is dat zwarte effen bovenkleding met lange of driekwart mouw,
een effen zwarte rok of broek, eventueel een zwarte panty en zwarte schoenen.
4. Een eventuele wijziging of aanvulling (kleur shawl, pochet) wordt per
gelegenheid doorgegeven.
5. Voor de leden van Vela Monte is de volgende kledingafspraak gemaakt:
In de winter: Geheel zwart met bloem of zwarte broek/rok, effen bovenstuk in
vastgestelde kleurstelling en zwarte schoenen.
In de zomer: Effen wit met effen grijs. Dezelfde tint schoenen.
6. Afwijken van de, in lid 1 t/m 5 geformuleerde richtlijnen kan tot gevolg hebben
dat men niet mag deelnemen aan geüniformeerde uitvoeringen. Dit ter beoordeling
van bestuurlijke begeleiders of hun vertegenwoordigers.
Artikel 8.

Toelating

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden en begunstigers nadat
deze zich als zodanig hebben aangemeld bij het bestuur via het
aanmeldingsformulier op de website www.animato.nl.
2. Binnen de vereniging Animato kunnen leden deelnemen aan activiteiten van
gemengd koor Animato en/of Vela Monte.
3. Het bestuur heeft een proefperiode ingesteld voor Vela Monte van maximaal
twee maanden na aanmelding via de website. De lopende maand van de
aanmelding telt hierbij niet mee. Binnen de proefperiode zal de
ballotagecommissie advies uitbrengen aan het bestuur, waarna het bestuur een
uitspraak zal doen over de toelating van het proef-lid.
4. Het besluit van het bestuur zal door de secretaris van de vereniging schriftelijk
aan het proef-lid worden medegedeeld.
5. Tijdens de proefperiode is geen contributie verschuldigd.
6. Om er voor te zorgen dat het doel van het geformuleerde beleid ten uitvoer
kan worden gebracht zal er een leeftijdsgrens voor nieuwe leden van Vela
Monte worden vastgesteld met als peildatum 1 januari van het lopende jaar.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden tot maximaal de leeftijd van 54 jaar.
7. Om niet opnieuw een veroudering binnen Vela Monte te laten ontstaan zullen
nieuwe leden welke zich melden na 24 juni 2019, jonger dan 55 jaar, kunnen
deelnemen aan de activiteiten van Vela Monte tot het eind van het jaar
volgend op de 55e verjaardag.
8. Voor bestaande leden van Vela Monte op 24 juni 2019 zal een
overgangsregeling van toepassing zijn:
Leden op 24 juni 2019 ouder dan 60 jaar mogen deelnemen aan activiteiten
van Vela Monte tot 31 december van het jaar waarin ze 63 jaar zijn geworden.
Leden jonger dan 60 jaar en ouder dan 51 jaar op 24 juni 2019 mogen nog
maximaal 5 jaar deelnemen aan activiteiten van Vela Monte zodat de
overgangsregeling over maximaal 5 jaar is beëindigd.

Deelname aan activiteiten van Vela Monte eindigt uiterlijk op 31 december
waarin het lid 63 jaar is geworden. Indien gewenst kunnen zij doorstromen
naar gemengd koor Animato.
Overgangsregeling Vela Monte:
Leden op 24 juni 2019 60 jaar maximaal tot 31 december van het jaar waarin 63e verjaardag
Leden op 24 juni 2019 59 jaar maximaal tot 31 december van het jaar waarin 63e verjaardag
Leden op 24 juni 2019 58 jaar maximaal tot 31 december van het jaar waarin 63e verjaardag
Leden op 24 juni 2019 57 jaar maximaal tot 31 december van het jaar waarin 62e verjaardag
Leden op 24 juni 2019 56 jaar maximaal tot 31 december van het jaar waarin 61e verjaardag
Leden op 24 juni 2019 55 jaar maximaal tot 31 december van het jaar waarin 60e verjaardag
Leden op 24 juni 2019 54 jaar maximaal tot 31 december van het jaar waarin 59e verjaardag
Leden op 24 juni 2019 53 jaar maximaal tot 31 december van het jaar waarin 58e verjaardag
Leden op 24 juni 2019 52 jaar maximaal tot 31 december van het jaar waarin 57e verjaardag
Leden op 24 juni 2019 51 jaar maximaal tot 31 december van het jaar waarin 56e verjaardag
Leden op 24 juni 2019 50 jaar maximaal tot 31 december van het jaar waarin 55e verjaardag
*****

