
 
 
Ledenstatuut per 1 januari 2016 
 
Zanggroepen 
De stichting BALK is een amateurzangersbond voor lichte muziek en kent aangeslotenen-
contribuanten. Dit zijn grote of kleine amateurzanggroepen, die een jaarlijkse contributie betalen. 

Deze koren of groepen worden ‘BALK bondslid’ genoemd. 
Leden van zanggroepen, die BALK bondslid zijn, kunnen bij bepaalde gelegenheden kortingen 
krijgen, bijvoorbeeld bij deelname aan evenementen of workshops. 
 

Wederzijdse ondersteuning 
Het is de taak van BALK om de belangen van lichte muziek zingende ensembles te dienen. Evenzo 
is het de taak van de BALK-bondsleden om de belangen van BALK te ondersteunen, waar dat 

mogelijk is. 
 
Toelating en schorsing van BALK bondsleden  
Het bestuur beslist over toelating van aspirant BALK bondsleden. Zanggroepen worden toegelaten 
als zij de amateurstatus hebben en hun repertoire uit lichte muziek bestaat of grotendeels uit lichte 
muziek bestaat. 

Zanggroepen, waarvan de leden handelen in strijd met de statuten of de belangen van de Stichting 
BALK worden niet als BALK bondslid toegelaten. Als zulke groepen al BALK bondslid zijn, kan het 
bestuur van BALK deze zanggroepen schorsen en het BALK bondslidmaatschap beëindigen. Dit kan 
zijn wegens het handelen in strijd met de statuten en de doelstelling van de Stichting BALK, zijnde 
het bevorderen van lichte koorzang en muziektheater, of wegens het handelen in strijd met 
zakelijke of andere belangen van de Stichting BALK. 

 

Aanvang lidmaatschap 
Bij aanmelding loopt het lidmaatschap tot 1 januari daaropvolgend. Daarna wordt het lidmaatschap 
stilzwijgend met een jaar verlengd. 
 
Opzegging 
Na automatische verlenging geldt een opzegtermijn van 1 maand. Wordt er opgezegd tegen een 
andere datum dan 1 januari dan kan, onder aftrek van €10 administratiekosten, € 0,40 per 

resterende maand per koorlid worden gerestitueerd. 
 
Contributie 
De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 
Bepalend voor de hoogte van de contributie is het aantal koorleden bij de aanmelding. Bij 
verlenging is het aantal koorleden per 1 oktober voorafgaand aan de verlenging per 1 januari 

bepalend. Fluctuaties in het aantal koorleden gedurende het lopende jaar hebben geen invloed op 

de hoogte van de contributie. 
 
 
 
 
 

 
 


