
  

 
 

Welkom 

Zingen bij 

kamerkoor 

Sine Nomine 

in Alkmaar 

Kamerkoor Sine Nomine is een hechte 

groep amateurzangers o.l.v. Paul Valk. 

Het koor wil koormuziek van renaissance 

tot heden in al zijn facetten laten klinken. 

Kijk voor al je informatie op: 

www.sinenominealkmaar.nl 

Sine Nomine, thuis in koormuzie k van renaissance tot heden 

http://www.sinenominealkmaar.nl/


Welkom bij kamer- 

koor Sine Nomine, 

een Alkmaars kamerkoor dat uit 
enthousiaste amateurzangers 
bestaat. 

Het koor, opgericht in 1976 en sinds 
1993 met veel enthousiasme geleid 
door Paul Valk, streeft ernaar op 
hoog niveau koormuziek uit te 
voeren. 

Het repertoire strekt zich uit van de 
renaissance tot heden en het koor 
gaat ook een extra uitdaging niet uit 
de weg (een opera, een festival, een 
buitenlandreis of samenwerking met 
andere koren of ensembles). 

Onderstaande informatie kan je 
helpen om snel thuis te raken. Mocht 
je nog vragen hebben, ga dan naar 
één van de bestuursleden. 

Adresgegevens 

Het is belangrijk dat je adresgegevens bij 
het bestuur bekend zijn. Geef alsjeblieft 
z.s.m. de onderstaande gegevens aan één 
van de bestuursleden door: 

-  Na a m  

-  Ad r e s  

- Postcode, Woonplaats 
- Telefoon (eventueel ook mobiel)  

- E-mailadres 

Er wordt regelmatig een nieuwe adressen-
lijst uitgegeven en algemene informatie 
ontvang je per e-mail. 
We verwerken de persoonsgegevens in 
overeenstemming met de AVG. 

Repetities 

We repeteren iedere woensdagavond 
in de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de 
Baangracht/hoek Oudegracht van 19:45 

tot 22:15 uur. Het is de bedoeling dat je je 
partij zoveel mogelijk thuis voorbereidt. 
Onze dirigent geeft meestal per e-mail 
aan op welke stukken je je het beste kan 
richten omdat die de volgende repetitie 
zullen worden doorgenomen. 

Pauze 

De repetities worden tussen 21:00 en 21:15 
uur onderbroken voor een pauze. Enkele 
leden zorgen voor koff ie en thee, de 
anderen dragen hier financieel aan bij. De 
coördinatie hiervan is in handen van onze 
‘koffie/koekcoördinator’.  

Melding van verhindering 

Kun je door omstandigheden een repetitie 
niet bijwonen dan dien je dat te melden 
aan degene die de afberichten bijhoudt 
(zie ledenlijst of website). 

Contributie 

De contributie bedraagt in 2022 € 324 per 
jaar en kan jaarlijks aangepast worden. Je 
maakt dit bij aanvang van een maand 
over op IBAN nr.: 

NL14 INGB 0005 0815 01 
tnv Penningmeester Sine Nomine. 
Bij beëindiging van je lidmaatschap loopt 
je contributie nog een maand door (dus de 
maand uit + 1 maand). 

Projectleden 

Projectleden betalen hetzelfde maand-
bedrag gedurende de tijd dat het project 
loopt. 

Website - Ledenpagina 

Het algemene deel van de website (www. 
sinenominealkmaar.nl) zal je snel duidelijk 
zijn. Maar er is ook een deel van de 
website die we voor intern gebruik hebben 
(menuknop: Leden inlog). Hiervoor heb je 
de toegangscode nodig (krijg je per e-mail 
als lid). 

TIP:  maak een snelkoppeling aan op je bureau-

blad naar de website of neem het adres op in 

je favorieten, dan ben je slechts één muisklik 

verwijderd van je meest actuele informatie.  

Op de ledenpagina zie je meteen de 
actuele nieuwsinformatie voor de leden, 
daarnaast is het submenu zichtbaar met 
o.a.: 

- bestuursagenda; 

- downloadmogelijkheid van bladmuziek en  
(studie-)geluidsfragmenten; 

- de fotogalerij; 

- overzicht van de functionarissen; 
- huishoudelijk reglement; 

- leden-voor-ledenavonden; 
- overzicht van de jaarboeken; 
- statuten. 

http://www.sinenominealkmaar.nl/
http://www.sinenominealkmaar.nl/


Vertrouwelijke informatie (w.o. de leden-
adressen-lijst) staat om privacyredenen 
niet op de website, die krijg je gemaild. 

Bladmuziek 

De bladmuziek die we nodig hebben om 
te zingen wordt gehuurd (op kosten van 
het koor), soms dient er een partituur 
aangeschaft te worden (op kosten van de 
leden). We zingen ook wel eens van 
gekopieerde bladmuziek. Dit wordt 
allemaal verzorgd door de bibliothecaris. 
Van hem krijg je dan ook een map (ordner) 
met muziekkopieën. Die is eigendom van 
het koor en dien je dus ooit weer in goede 
staat aan hem terug te geven. 

Tijdens concerten zit je muziek in een 
(mat-)zwarte omslag of map. Maak 
aantekeningen alleen met zacht potlood.  

Studiedagen 

Voorafgaand aan een concert wordt er 
meestal een koorstudie(mid)dag georga-
niseerd. Deze valt vaak in een weekend. 
Daarnaast worden er incidenteel soms 
speciale studiedagen georganiseerd om 
te werken aan bepaalde aspecten van de 
koorzang. 

Stemtest/Auditie 

Aspirant-leden worden na een succesvolle 
auditie toegelaten, met een proefperiode 
van maximaal 3 maanden. 

Om de kwaliteit van het koor te bewaken 
kunnen er periodiek individuele stemtests 
worden afgenomen. 

Concerten 

Zorg ervoor dat je in de periode voor-
afgaand aan een concert niet hoeft te 
verzuimen. Dan gaan we echt de puntjes 
op de ‘i’ zetten. Meestal wordt er ook een 
koorstudiedag gepland. 

Zorg dat je er bent! 

Kaartverkoop 

De leden worden geacht zelf actief te zijn 
in de verkoop van de toegangskaarten. 
Probeer ook zoveel mogelijk bekenden 
zich te laten aanmelden voor het concert-
nieuws, onze digitale nieuwsbrief. 

Advertenties 

Misschien ken je wel ondernemers die 
een advertentie zouden willen plaatsen 
in ons programmaboekje en wil je een 
bemiddelende rol spelen om dat gedaan te 
krijgen. Advertentie-opbrengsten drukken 

de kosten voor een concert en dat helpt 
ons koor. 

Koorkleding 

De leden verzorgen zelf hun concertkle-
ding. Heren in zwart kostuum met zwart 
overhemd en blauwe strik of in nader op 
te geven andere kleur en dito pochet; en 
voor de dames: zwart, ook schoenen en 
kousen, met hetzelfde accent als de heren. 
Overigens kan hiervan per concert worden 
afgeweken. 

Door het koor ter beschikking gestelde 
kledingonderdelen dienen na beëindiging 
van het lidmaatschap te worden 

ingeleverd bij de kledingcommissie. Heb 
je vragen, wend je dan tot de kledingcom-
missie (zie ledenlijst of website) 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Eén keer per jaar houden wij een (wettelijk 
verplichte) ALV. Daarin legt het bestuur 
verantwoording af aan de leden, zowel 
bestuurlijk als financieel. Alle belangrijke 
verenigingsbesluiten worden hier geno-
men, danwel bekrachtigd. Deze ALV vindt 
meestal in maart/april plaats, na een uurtje 
repeteren op een vaste repetitieavond. 

Leden-voor-ledenavonden 

Zo nu en dan (gemiddeld eens in de 
11/2 á 2 jaar) organiseren de leden een 
avond voor elkaar. Iedereen mag dan 

optreden. Alleen, of met anderen. Serieus 
of ludiek. Maar altijd: lekker ontspannen 
en genieten (zie de ledenpagina van de 
website). 

Ten slotte 

Sine Nomine staat bekend als een goed 
kamerkoor. Dit komt mede door de goede 
onderlinge verhoudingen. Dit willen we 
natuurlijk graag zo houden. Dus als je 
ergens mee zit: blijf er niet mee rondlopen 
maar bespreek het met betrokkene(n) of 
het bestuur. Behoud altijd het plezier in 
het zingen! 

Wij wensen je een fijne tijd bij Sine 
Nomine toe. 
Het bestuur 
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