Huisregels JJK
1. Op tijd aanwezig zijn. Bij repetities is dit uiterlijk om 18.55. Wil je
koffie of thee drinken moet je eerder aanwezig zijn. Bij vieringen
starten we met inzingen om 10.00 uur tenzij anders wordt
aangegeven (houd hiervoor ook het jejekaatje in de gaten). Tijdens
de viering ga je passend gekleed.
2. Betaal op tijd je contributie. De contributie bedraagt € 5,00 per
maand. Dit kan worden overgemaakt op NL14ABNA0426968603 tnv
JJK Franciscus. De contributie moet vooruit betaald worden, dus
niet achteraf.
3. Tijdens de repetitie worden er geen mobieltjes gebruikt. Het kan
gebeuren dat dit wel nodig is maar dan geef je dit door aan de
dirigent.
4. Er wordt niet gerend in de kerk alsmede over het altaar gelopen.
5. Er worden geen kopjes of glazen mee de kerk in genomen. Tijdens
het zingen wordt er geen kauwgom gekauwd.
6. Wanneer je niet bij een viering of repetitie kan zijn meld je je tijdig
af bij de voorzitter.
7. Tijdens de repetities en vieringen wordt er niet naar het toilet
gegaan. Voorafgaand aan de repetitie of viering is er genoeg tijd om
naar het toilet te kunnen. Als je bij hoge uitzondering toch moet,
meld dat dan even bij de dirigent en loop niet zomaar weg.
8. Wil je graag een nieuw lied op het repertoire, geef dit dan aan bij de
dirigent; die kijkt dan of het past.
9. Tussen de liederen en de instrumentale stukken blijft het rustig.
Wanneer je toch moet praten doe dat dan rustig en op een laag
volume.
10. Wanneer je als koorlid een probleem hebt met een ander koorlid los
je dit onderling op! Ga niet onnodig anderen er in betrekken en
roddelen over de ander is onacceptabel gedrag. Wanneer je er
samen niet uitkomt zoek dan hulp bij een bestuurslid.
Heb en houd altijd respect voor elkaar!!

