HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Degene die als lid wil toetreden maakt dit schriftelijk bekend aan de secretaris onder opgave van relevante
informatie: aard van het bedrijf, opleiding, datum zelfstandige vestiging, referenties van leden van de Vereniging
en van klanten, en de omvang van de geleverde prestaties.
Van alle aanvragen voor het lidmaatschap en alle veranderingen in de ledenlijst wordt door het bestuur bij de
eerstvolgende ledenvergadering melding gemaakt.
Elk jaar wordt een bijgewerkte ledenlijst opgesteld, welke aan belanghebbende personen of organisaties
toegezonden kan worden.
De namen van de kandidaten voor een komende vacante bestuursfunctie worden in de schriftelijke oproep voor de
ledenvergadering bekend gemaakt.
Het aftredende bestuurslid draagt de bij zijn functie behorende bescheiden over aan zijn opvolger, bijgewerkt tot
en met de vergadering waarin het nieuwe bestuurslid verkozen is; deze overdracht zal op zijn laatst plaatsvinden
tijdens de eerste bestuursvergadering daaropvolgend.
Het bestuur kan worden bijgestaan door onafhankelijke adviseurs.
Leden kunnen een te behandelen onderwerp op de agenda laten zetten, door zulks tenminste 2 weken voor de
vergadering schriftelijk aan het bestuur te laten weten.
Naast de jaarlijkse ALV worden onder de vlag van de vereniging voor zover daar behoefte aan bestaat
bijeenkomsten gehouden . Deze kunnen besloten zijn, zoals bijv. werkplaats en collectie bezoeken maar ook tot
doel hebben de P.R. de bevorderen, zoals bijv. demonstraties/exposities i.s.m. muziekscholen en dergelijke.
Er wordt naar gestreefd bijeenkomsten ook muzikaal op te luisteren.
De contributie wordt in één keer voldaan aan het begin van het jaar. Bij de tweede aanmaning wordt door de
penningmeester een bedrag van €12,- administratiekosten berekend.
De vereniging bevordert samenwerking met andere personen of organisaties die in de muziekbranche of andere
takken van toegepaste kunst werkzaam zijn.
De vereniging is aangesloten bij de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. De contributie hiervoor is in de
contributie van de NVMM begrepen.
De vereniging streeft ernaar personen aan te trekken die met de doelstelling van de NVMM sympathiseren en die
de ver. kunnen representeren en/of met raad en daad bij kunnen staan.
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de oorkonde met daarop de gedragscode aan het secretariaat te worden
teruggestuurd.

