
Taken en verantwoordelijkheden Evenementencommissie Tune (EC)  Definitief 17-10-2011 
 
 
In het beleidsplan “Tune naar 2015” staat m.b.t. de taken en verantwoordelijkheden van de 
evenementencommissie het volgende vermeld: 
 
‘Het bestuur stimuleert een goede communicatie met en in het koor; daartoe zijn de verschillende 
commissies ook vertegenwoordigd in het bestuur.’ 
 
en:  
 
‘De evenementencommissie zorgt voor de voorbereiding en organisatie van evenementen binnen het 
koor en van optredens.’ 
 
Deze taak heeft een formele en een inhoudelijke kant; 
 
Formele bestuurlijke taken:  
 
- Ruimtelijk; wanneer er een ruimte bij Perron-3 of op een andere locatie moet worden gehuurd 
   (buiten de standaard repetitie-avonden om), wordt dit in de bestuursvergadering ingebracht en bij  
   goedkeuring door het bestuur geregeld. 
- Financieel ; wanneer er kosten gemaakt moeten worden voor een workshop, lunch of anderszins, 
  wordt deze kostenopgave in de bestuursvergadering besproken. Voor het vervolgens regelen of  
  ondertekenen van een offerte kan een commissielid door het bestuur worden gemandateerd. 
- Personeel; afspraken met de dirigent(e), choreogra(a)f(e) of repetitor/toetsenist(e) worden  
   in beginsel door het bestuur gemaakt. Wanneer de inzet van (een van) hen - buiten de standaard- 
   afspraken om - nodig is, kan de commissie dit verzoek bij het bestuur neerleggen. 
 
Inhoudelijke commissietaken:  
 
1.   In het laatste kwartaal van elk jaar stelt de EC een evenementenplanning op voor het komende  
      jaar. Als er sprake is van een op stapel staande productie, dient een en ander eerder in kaart  
      gebracht te worden om de te plannen evenementen te kunnen afstemmen op de beschikbare tijd  
      in de repetitieagenda van de dirigent.  
2.   De evenementenplanning wordt aan de dirigent en aan het bestuur voorgelegd en afgestemd  
      wordt of de plannen doorgang kunnen vinden zoals voorgesteld.  
3.   Ingeval er tussentijds uitnodigingen voor deelname aan evenementen worden ontvangen door  
      bestuur, EC of koorleden, vindt overleg plaats tussen bestuur en EC of het betreffende evenement  
      past binnen zowel het beleid als ook binnen de evenementenplanning.  
4.   De EC vergadert in een frequentie die afhankelijk is van de te organiseren evenementen en/of de  
       te bespreken lopende zaken.  
5.   Na elke bijeenkomst ontvangt de secretaris van het bestuur de gespreksnotities c.q. actielijst.  
6.   Bij de organisatie van elk evenement wordt gewerkt met een checklist, zie voorbeeld in de bijlage  
       (document wordt waar nodig telkens geactualiseerd). 
7.   Per evenement worden binnen de EC één tot twee leden tot coördinator benoemd.  
8.   Daar waar het gaat om de besluitvorming over wel of geen deelname aan een evenement,    
       worden in principe geen leden geraadpleegd. Bij twijfel of ingeval het optredens verder van huis  
       betreft of als er extra kosten voor de leden aan verbonden zijn, zijn uitzonderingen natuurlijk  
       mogelijk. 
       Zodra is besloten dat we aan een evenement willen deelnemen, wordt aan de hand van een  
       intekenlijst in samenspraak met de dirigent beoordeeld of deelname aan het evenement  
       daadwerkelijk kan doorgaan.  



 
9.    Indien een koor-reis wordt georganiseerd, is het mogelijk dat de EC gebruik maakt van hulp van  
       buiten de EC. De EC geeft hierbij aan welke taken zij uitbesteedt.  
10. Zaken als te accorderen offertes en andere financiële aangelegenheden, het eventueel  
       inschakelen van muzikale begeleiding of choreograaf worden ingebracht in de  
       bestuursvergadering door de vertegenwoordiger van de EC.  
11. Er is aandacht voor de communicatie tussen de diverse commissies onderling, waarbij het de  
       voorkeur verdient dat bij andere commissies uit te zetten acties tijdens de  
       bestuursvergaderingen worden besproken/overgedragen.  
12. De EC bewaakt vervolgens dat de uitgezette acties worden opgevolgd. 
       Voorbeeld: choreografie, valt dan wel onder de verantwoordelijkheid van de muziekcommissie,  
       maar contacten met de choreograaf worden vanuit het bestuur geïnitieerd.  
        
       Taken voor de EC hierin: 
       - In de bestuursvergadering afstemmen met het bestuur en de muziekcommissie of bij het  
         evenement choreografie mogelijk is, en ook wenselijk is; 
       - Zo ja, bestuur verzoeken de choreograaf hiervoor te benaderen; 
       - Verifiëren of dit is gebeurd; 
       - De muziekcommissie vragen of zij de gevolgen die inschakeling van de choreograaf met zich  
         meebrengt, communiceren met het koor (zijn er extra repetities nodig, koorkleding, etc.) 
       - Bewaken dat dit gebeurt; 
       - De coördinator van het evenement zorgt ervoor dat de choreograaf wordt meegenomen in de     
         mailcorrespondentie over het evenement aan de koorleden. 



Bijlage bij Taken en verantwoordelijkheden Evenementencommissie Tune 

Checklist t.b.v. het organiseren van een evenement 

Actie Door wie Gereed 

Evenement zoeken   

Nieuw evenement in commissie bespreken op 
wenselijkheid/inpasbaarheid 

  

Contact leggen met organisatie en mogelijke deelname 
bespreken 

  

Check of de dirigent kan/datum reserveren   

Bestuursvergadering: wordt toetsenist/repetitor gevraagd 
door het bestuur? 

  

Als toetsenist/repetitor is gevraagd, alle mailcorrespondentie 
die naar leden gaat, ook naar hem sturen 

  

Indien van toepassing; ruimte reserveren   

Kondig evenement aan bij het koor (mondeling en per mail) en 
kondig intekening aan op datum ... (vooraf thuis agendacheck!) 

  

Vraag aan ledenadministratie een intekenlijst   

Laat leden intekenen   

Met de dirigent samen bepalen of deelname kan doorgaan 
gezien aantallen/stemverdeling etc. 

  

Bevestig deelname aan organisatie van evenement   

Bevestig deelname aan koor   

Indien van toepassing; catering/lunch regelen/coördineren   

Vraag bij de organisatie naar mogelijkheden voor 
choreo/grootte van het beschikbare podium/de beschikbare 
ruimte om op te treden 

  

Indien ruimte volstaat; overleg tijdens bestuursvergadering 
met bestuur en muziekcommissie over mogelijkheid en 
wenselijkheid inschakeling choreograaf 

  

Indien choreo gewenst; vraag bestuur choreograaf in te 
schakelen 

  

Verifieer inschakeling choreograaf bij bestuur   

Indien choreo gewenst; vraag muziekcommissie alle benodigde 
communicatie met het koor omtrent repetities met 
choreograaf te verzorgen (zijn er extra repetities nodig, evt. in 
koorkleding) 

  

Bewaak dat de muziekcommissie met de koorleden 
communiceert over choreo-aangelegenheden 

  

Zorg ervoor dat evt. choreograaf wordt meegenomen in de 
mailcorrespondentie over het evenement aan de koorleden 

  

Geef aan muziekcommissie de toegewezen tijd voor de duur 
van het optreden door een vraag om een lijst met nummers 

  

Verstrek de digitale intekenlijst aan de dirigent zodat hij 
namen van deelnemers op de repetitieagenda kan vermelden 

  

Check om verwarring te voorkomen of de tijden die Fred op 
agenda vermeldt, ook echt de definitieve tijden zijn  

  



Actie Door wie Gereed 

Wissel met de organisatie van het evenement de benodigde 
technische details uit: 
- wensen wij met monitor te zingen/is die mogelijkheid er? 
- wordt het koor versterkt? 
- aansluiting voor keyboard nodig 
- is daartoe ook een verlengsnoer aanwezig? 
- versterker voor keyboard nodig 
- als toetsenist niet meegaat; CD afspelen/bedienen door? 

  

Is er inzingruimte beschikbaar en zo ja, waar en hoe laat?   

Werkt de organisatie met consumptiebonnen? Zo ja, navragen 
tegen welke prijs en wat je voor zo’n bon kunt krijgen (dit om 
te kunnen communiceren met ’t koor) 

  

Is er een (afsluitbare?) garderobe voor jassen/tassen -  
sleutelbeheer? 

  

Kunnen we iets aan PR doen?  PR-commissie vragen (bij 
voorkeur in bestuursvergadering) actie te nemen 

  

Is er tekst nodig t.b.v. aankondiging door de organisatie?   
PRC vragen (bij voorkeur in bestuursvergadering) tekst bij ons 
aan te leveren  

  

Eventueel PR-materiaal/teksten t.b.v. 
programma/aankondiging aanleveren bij organisatie van 
evenement 

  

A3 met te zingen nummers (laten) maken   

Bestaat bij iedereen duidelijkheid omtrent de koorkleding?   

Moeten we de wijze van podium - op en af - voorbereiden?   

Indien van toepassing; bedankje regelen   

Eventueel lijst t.b.v. auto-indeling maken   

Vervoer toetsenist en evt. choreograaf geregeld?   

Mail aan koor met definitieve programma/optredenschema, 
vertrektijden, verzameltijden en -plaatsen etc. 

  

Laatste repetitie uit Perron-3 meenemen: 
* evt: versterker 
* verlengsnoer  
en regelen dat iemand daarvoor verantwoordelijk is 

  

Plakband/wasknijpers meenemen naar optreden 
(om wegwaaien bladmuziek en A3 te voorkomen) 

  

 

 


