
Algemene Voorwaarden MUZLI  

Art. 1  Doel 

 De vereniging stelt zich tot doel: een platform te zijn voor ensembles van klassieke muziek over 

heel Vlaanderen. Ze doet dit door:  

a) het organiseren van evenementen en concerten van klassiek muziek in hedendaagse formules   

b) contacten te leggen met locaties, conservatoria en academies, muziekgroepen en het     

    bedrijfsleven  

c) promotie te voeren van haar concerten de diverse ensembles op hun website op allerlei 

evenementen 

Art. 2  Lidmaatschap 

De vereniging bestaat uit bestuursleden, ook genoemd het bestuur en toegetreden steunende 

leden, leden muziekgroepen en verder gewone leden . De vereniging telt tenminste drie 

bestuursleden welke alleen alle stemrecht hebben. De leden hebben enkel de rechten en 

verplichtingen hen toebedeeld door de statuten.  

A Men kan toetreden als bestuurslid indien het bestuur van dat moment dit nodig en opportuun 

acht. Men vraagt een engagement van minstens 2 jaar en men is minstens 1 jaar volwaardig lid 

of steunend lid.  

B Als lid kan iedereen tot de vereniging toetreden, als ieder muziek liefhebbend natuurlijke 

rechtspersoon die door het bestuur als zodanig wordt aanvaard. Het bestuur zal zich bij het 

nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen 

in de statuten.  Verzoeken om toetreding dienen uitsluitend via de website of schriftelijk aan het 

bestuur te worden gericht, door vermelding van naam, voornamen, geboortedatum, adres, 

emailadres en telefoonnummer.  

C Men kan persoonlijk als rechtspersoon,  als organisatie, bedrijf of  als muziekgroep ook 

toetreden als steunend lid door vermelding van naam, rechtsvorm en adres van de 

maatschappelijke zetel, emailadres en telefoonnummer van de verzoeker. Het bestuur beslist 

omtrent de al dan niet toelating tot de vereniging uiterlijk één maand nadat een verzoek tot lid 

of steunend lid haar heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. 

Indien zij de toetreding van een kandidaat-lid weigert, moet zij haar motivering kenbaar maken 

aan de verzoeker. Tegen deze beslissing van weigering is echter geen enkel beroep mogelijk!.  

Lidgelden.  

A Sympathiserende, gewone leden betalen 60 Euro lidgeld! Zij worden opgenomen op de 

ledenlijst en krijgen op alle concerten een vaste korting van 20%.  

B Het jaarlijks lidgeld voor ondersteunende leden is vastgesteld op 120 euro. Zij worden 

opgenomen op de ere-ledenlijst van steunende leden en krijgen op alle concerten ook de vaste 

korting van 20%. Steunende leden hebben tevens één gratis toegang tot een concert. Zij hebben 

tevens gereserveerde plaatsen bij elk concert! 

Het bedrag van lidgelden kan jaarlijks aangepast worden door het bestuur in de vergadering van 

november voorgaande aan het betreffende jaar.  

C  Voor muzikanten en leden van een conservatorium of academie wordt het lidgeld verminderd 

met 50% mits voorlegging van een geldig inschrijvingsbewijs. Muziekgroepen die lid wensen te 

worden betalen éénmalig lidgeld zoals een steunende leden voor de hele groep en genieten ook 

als dusdanig de voordelen.  Aangesloten groepen en muzikanten komen op onze muzikantenlijst 

en genieten enige voorkeur  voor deelname aan de georganiseerde concerten. Er is echter geen 



enkele verplichting aan het bestuur aangezien zij enkel kunnen ingaan op een vraag of de 

invulling van hun eigen concerten!  

D  Sponsors van minimum 400 Euro worden VIP-leden en hebben hierdoor vrije toegang tot al de 

seizoenconcerten voor 2 personen. Zij hebben gereserveerde plaatsen . Zij krijgen een 

vermelding op onze meeste publicaties gedurende 1 jaar en op onze website. Zij worden tevens 

vermeld op onze beeldreclame tijdens de concerten.  

Rechten en plichten van alle  leden:  

a. zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en deze na 

te leven op elk concert. 

b. de belangen van de vereniging of één van haar organen, leden niet te schaden op welke wijze 

dan ook. 

De leden van de vereniging mogen: 

c. op vrijwillige basis meehelpen bij de organisatie van de evenementen – zij ontvangen hiervoor 

nooit een vergoeding, wel een eventuele kostenvergoeding en de gratis toegang tot het concert. 

Zij helpen mee op eigen risico en steeds in afspraak met het bestuur. Bij risicovolle activiteiten 

zal het bestuur zorgen voor een extra ongevallenverzekering. Bij elke activiteit zal er sowieso een 

verzekering BA gelden ter persoonlijke titel van tenminste één van de bestuurders voor alle 

medewerkers. 

De leden van de vereniging genieten: 

d. een vaste korting van 20% bij alle evenementen georganiseerd door MUZLI.  

Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een eenvoudig 

schrijven aan het bestuur.  

Een lid kan slechts worden uitgesloten door het bestuur onder beneden vermelde redenen. In 

afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan het bestuur het lidmaatschap 

schorsen van de persoon als: 

 a. die de verplichtingen zoals gesteld in de rechten en plichten van alle leden niet nakomt. 

 b. die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve     

    verplichtingen tegenover de vereniging na te komen.  

 

De schorsing zal per eenvoudige brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Dit zal 

maximaal zes weken duren na de beslissing en zonder een verplichte motivatie van het bestuur.. 

Het lidmaatschap van een lid of een toegetreden lid eindigt automatisch door het overlijden van 

de natuurlijke persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing 

of faillissement. Ontslagnemende, uitgesloten leden of toegetreden leden en hun 

rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave 

of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen, llidgelden of gedane inbrengen.  

 

 

 

 

 



Art. 3  Deelname activiteiten 

 Deelname aan onze concerten 

MUZLI organiseert de concerten in klasse en stijl. Zij verwacht dan ook een respectvolle houding, 

verzorgde kleding en een feestelijke stemming. Overdadig alcoholgebruik of onder invloed zijn van 

eender welke drug  is uit den boze en hiervoor zal men bij vaststelling direct geweerd worden uit de 

activiteit.  

De leden van de vereniging mogen: 

op vraag van het bestuur als vrijwilliger meehelpen bij de organisatie van de evenementen – zij 

ontvangen hiervoor nooit een vergoeding, wel een eventuele kostenvergoeding en de gratis 

toegang tot het concert. Zij helpen mee op eigen risico en steeds in afspraak met het bestuur.  

Bij risicovolle activiteiten zal het bestuur zorgen voor een extra ongevallenverzekering. Bij elke 

activiteit zal er sowieso een verzekering BA gelden ter persoonlijke titel van tenminste één van 

de bestuurders voor alle medewerkers. 

Het bestuur kan van deze regeling afwijken in overleg en mits een contractuele verbintenis! In 

dien gevalle worden de vergoedingen geregistreerd. 

 

Art. 4  Reservaties 

MUZLI organiseert diverse concerten. Deze kunnen zijn: kamerconcerten, aperitiefconcerten, 

seizoenconcerten, huiskamerconcerten, opluistering van recepties, vieringen, openingen,.. 

Zij organiseert de AMBIORIX-AWARD 2020 te Tongeren. 

 Reservaties gaan steeds via de website: www.muzli.be 

 Of men kan terecht voor een vraag of reservatie op: 0492/053958 of 0475260927 

  Of via mail : info.muzli@gmail.com  

OPGELET! Een reservatie is pas geldig en definitief indien er een betaling gebeurd is! U 

ontvangt steeds een bevestiging. Toegangskaarten volgen per mail enkele dagen na de 

betaling!   

 

Art. 5  Betalingen en overeenkomsten  

Bij alle concerten zal de toegangsprijs aan de kassa hoger liggen dan een vooraf betaling via onze 

website.  

Tevens loopt men het risico dat er geen plaats meer is en het concert volzet is.  

Bij een voorafbetaling  betaalt u de correcte toegangsprijs via overschrijving, wordt u vermeld op een 

toegangslijst en krijgt u toegangskaarten toegestuurd of liggen ze klaar aan de kassa. 

Betalingen kunnen enkel op het nummer: BE72 9731 8145 6116   (Argenta ) van MUZLI met 

vermelding van de activiteit en uw naam(en) 

 

 

http://www.muzli.be/
mailto:info.muzli@gmail.com


Nogmaals: het bestuur heeft te allen tijde het recht om een toegang te weigeren indien het concert 

volzet is, een persoon niet voldoet aan de veiligheid en/of de algemene veiligheid in gedrang komt, 

iemand in het bezit is van drugs of alcohol of zich in een toestand van invloed bevindt! 

Onregelmatigheden, geweld en het bezit van drugs worden steeds gemeld aan de plaatselijke politie! 

Overeenkomst muzikanten: dit gebeurt steeds met een overeenkomst van juiste datum, uur, duur en 

kostenvergoeding! Op voorhand vastgelegd! 

Overeenkomst vrijwilligers (leden): dit gebeurt steeds via een samenwerkingsovereenkomst  met 

datum, uur, duur en kostenvergoeding! Op voorhand te ondertekenen! 

MUZLI heeft steeds een ongevallenverzekering voor al haar activiteiten!  

 

Art. 6   GDPR Privacy-beleid 

Privacy Statement MUZLI 

Inzake de privacy wetgeving delen wij mede dat wij uw gegevens opslaan voor onze administratieve  

doeleinden en het voeren van reclame vanuit de vereniging MUZLI. Uw gegevens beperken zich tot 

naam, geboortedatum, adres, telefoon, mail-adres en BTW-nummer. Wij vermelden uitdrukkelijk dat wij 

geen gegevens uitwisselen met anderen, niet voor privé, niet voor zakelijke doeleinden. U kan ten alle 

tijden uw gegevens opvragen en deze wijzigen. Bij geen enkele activiteit binnen de drie jaar na een 

aankoop, deelname of andere betrokkenheid zullen uw gegevens automatisch verwijderd worden uit ons 

gegevensbestand van. 

MUZLI gaat ethisch om met uw gegevens en zal met de gebruikelijke beveiliging zijn data afschermen 

voor hackers. Indien toch mocht blijken dat deze gehackt worden, beschouwen wij dit als een geval van 

overmacht en zullen wij u direct op de hoogte brengen. Anderzijds, mocht u dit ervaren,  vragen wij 

dringend contact op te nemen zodat wij met u de nodige maatregelen kunnen nemen en is u akkoord af 

te zien van elke klacht ten overstaan van MUZLI.  

Door deel te nemen aan de activiteiten van MUZLI gaat u volledig akkoord met dit Statement. Voor 

Vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke GDPR/AVG  van MUZLI - 

0475/260927 – Steenweg op Sevendonk 110 – 2360 Oud-Turnhout of het uitgebreid Privacy 

Statement opvragen. 


