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Dit huishoudelijk reglement is geschreven om de leden een goed inzicht te geven in de activiteiten op
repetitieavonden en tijdens optredens.

De vereniging

De naam van de vereniging is Harmonie Eendracht Dronten.
Het doel van onze vereniging is om gezamenlijk en in goede sfeer muziek te maken op amateurniveau in een
harmoniebeze�ng en dit bereikbaar te maken en houden voor de hele Drontense gemeenschap.

Passie voor muziek hebben, plezier en pret in het maken ervan
en gezamenlijk gaan voor de beste presta�e!
De vereniging kent een:
a)

Harmonieorkest van circa 45 leden
Hierin spelen leden die via een opleiding het A-niveau van HaFaBra hebben bereikt. Dit zijn gemiddeld
leden vanaf 14 jaar tot 85 jaar.
b) Jeugdorkest (JOE) van circa 15 leden
Hierin spelen leden van ± 8 jaar tot 16 jaar die nog in opleiding zijn voor het A-niveau of die net het Aniveau hebben bereikt.
c) Interne jeugdopleiding
Dit zijn de jeugdleden die nog in opleiding zijn voor het A-, B-, C- of D-niveau.

Deze drie elementen staan allen onder leiding van Jan Maat.
Voor de jeugdopleiding werken wij ook samen met De Meerpaal Dronten (CKV).

Instrumenten

In een harmonieorkest komen de volgende instrumenten voor:
Hobo – dwarsluit – klarinet – saxofoon – fagot – hoorn – trompet – trombone – bariton – bas tuba – percussie –
melodisch slagwerk

Opbouw

Jeugd tot 14 jaar geniet een opleiding en speelt bij het jeugdorkest. Als zij het A-niveau hebben bereikt mogen
ze aansluiten bij het Harmonieorkest. Ter ondersteuning blijven zij wel tot hun 17e jaar spelen in het
jeugdorkest. Dit gee� ook extra repe��e�jd voor de jeugd die eventueel in de pauze naar huis gaat.
Na het behaalde A-niveau spelen zij mee in het Harmonieorkest. Wij verwachten dat zij de gehele repe��e mee
repeteren. Mocht dit problemen opleveren, dan wensen wij graag op de hoogte gebracht te worden.

Repeteren

Loca�e Muziekles JOE
PCB Het Kompas
Dronten De Landmaten

Loca�e repe��eruimte JOE/HED:
Ichthus College (aula)
Jupiterweg 25, Dronten

Loca�e Muziekles De Meerpaal
Dronten, De Rede
JOE repeteert van 19.00-19.30 uur
HED repeteert van 19.45-22.00 uur
Elke 1e dinsdag van de maand repeteren JOE en HED samen om 19.00 uur in het Ichthus College.

Jeugdopleiding

In overleg met Jan Maat wordt aan het begin van elk schooljaar een lesrooster opgebouwd. Hierin proberen wij
zo veel mogelijk rekening te houden met de school�jden van de leerling.
De leerling neemt mee naar de les:
 Instrument met toebehoren
 Lesboek/map met bladmuziek
 Muziekstandaard + evt. instrumentstandaard
 Schri�je en potlood

-1-

Jeugdorkest (JOE)

Iedere dinsdagavond wordt er in het Ichthus College gerepeteerd met JOE. De deur is vanaf 18.45 uur open. Wij
verwachten dat de kinderen om 19.00 uur speelklaar ziten, zodat er direct gestart kan worden als de dirigent
er is. De repe��e duurt een half uur.
De leerling neemt mee naar de repe��e:
 Instrument met toebehoren
 Muziekstandaard + evt. instrumentstandaard
 Map waarin bladmuziek zorgvuldig wordt bewaard
 Potlood
De slagwerkers hebben een kwar�er om de spullen klaar te zeten. Ouders worden verzocht hier in te
ondersteunen. Jan Maat gee� eerst nog les op De Zevensprong. In zijn lesrooster wordt zo veel mogelijk
rekening gehouden met de star�jd van JOE.
Tijdens de repe��e wordt verwacht dat er geconcentreerd geluisterd en gerepeteerd wordt. Samen spelen in
een orkest vergt meer focus dan bij een individuele les. Iedere sec�e speelt wat anders in een concertstuk. Er
wordt van de kinderen verwacht dat ze �jdig inzeten. Ze tellen zelf mee en leten goed op de dirigent wat hij
aangee� (dit geldt uiteraard ook voor het harmonieorkest).

Harmonieorkest

Elke dinsdagavond wordt er in het Ichthus College met het harmonieorkest gerepeteerd.
Van 19:45 tot 22:00 uur wordt er gewerkt en gestudeerd om alle muziekstukken zo perfect mogelijk te laten
klinken op het eerst volgende concert of optreden. Van de leden wordt verwacht dat zij 19.45 uur speelklaar
ziten. Het is echter mogelijk dat je een enkele keer afwezig bent. Bij afwezigheid van een repe��e of optreden
verwachten wij een afmelding bij het sec�ehoofd (zie schema achterin).
Van 21:00 tot 21:15 is er een koﬃe-/theepauze. Jeugdleden t/m 17 jaar kunnen in de pauze eventueel naar
huis. Het bestuur wenst hiervan op de hoogte te zijn. In de zomervakan�e repeteren we niet, maar �jdens de
overige vakan�es wel. Houd het repe��e- & optreedschema goed in de gaten op onze website. Tijdens de
repe��epauzes kun je koﬃe, thee en frisdrank verkrijgen voor € 0,50. Dit kan in één keer, jaarlijks betaald
worden door 20 euro over te maken.

Lidmaatschap

Betalingen
De contribu�e en bijdrage onderhoudsfonds (bij bruikleen van instrument vereniging) worden per maand,
kwartaal of jaarlijks via de verleende automa�sche incasso geïncasseerd (kwartaal: januari, april, juli en
oktober).
Beëindiging
Opzegging van het lidmaatschap kan per maand (of per cursusjaar betreﬀende de muzieklessen) en dient
schri�elijk uiterlijk twee weken voor het einde van de maand plaats te vinden, met uitzondering van de
leerlingen van de jeugdopleiding (JOE & De Meerpaal). Dit lidmaatschap wordt per cursusjaar (4 kwartalen)
aangegaan. Bij vroeg�jdig beëindigen van muzieklessen, worden het resterende cursusgeld geïncasseerd totdat
de volledige cursuskosten van dat cursusjaar zijn voldaan.
Het lidmaatschap wordt pas deﬁni�ef beëindigd bij schri�elijk stopzeten en het inleveren van alle
eigendommen van de vereniging (verenigingskleding, bladmuziek + muziekmap en bruikleeninstrument(en)).
Als alle eigendommen van Harmonie Eendracht niet �jdig zijn ingeleverd, wordt de contribu�e-inning
gecon�nueerd.

Orkestsamenstelling

Elk jaar aan het begin van het seizoen wordt de orkestsamenstelling bepaald. Dit gebeurt in nauwe
samenspraak met de dirigent, als muzikaal eindverantwoordelijke, en het bestuur van Harmonie Eendracht
Dronten. Daarbij wordt gelet op het aantal leden per sec�e, speelniveau, muzikale ervaring en persoonlijke
ambi�e en het te spelen repertoire voor het komende jaar.
Om mee te kunnen spelen in een amateurorkest is het belangrijk dat je je instrument redelijk en minimaal op
HaFaBra- niveau A beheerst. Wat “redelijk beheersen” is, is moeilijk in woorden uit te leggen. Daarbij komt dat
er, wat niveau betre�, verschillen in kwaliteit zijn wanneer amateurmuzikanten onderling worden vergeleken .
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Belangrijke punten zijn:
- regelma�g (dagelijks) op het instrument oefenen;
- je vindt het leuk om samen muziek te maken;
- je bent aanwezig op de wekelijkse repe��es en bij de door ons te verzorgen optredens;
- de wekelijkse repe��es vormen voor jou een uitdaging om te laten horen wat je met je instrument kunt.
De eindverantwoordelijkheid voor het verdelen van de stemmen ligt bij de dirigent. Maar je mag het al�jd
aangeven als je meer of minder wilt spelen.
In de orkestsamenstelling wordt veel aandacht geschonken aan het evenwicht tussen de meer ervaren en
jonge, beginnende muzikanten. Hierdoor ontstaan s�mulerende leertrajecten en uitwisselingen van muzikale
ervaringen en de mogelijkheid om brede orkestervaring op te doen. Ons doel is om kwalita�ef goede
optredens te verzorgen, waarbij de harmonie en klankkleur mooi naar voren komen. De samenstelling van het
orkest is daarin bepalend.
De muzikale vaardigheden zijn belangrijk voor de kwaliteit van de muziek. Samenspel vergt dat je samen een
team bent en elkaar respecteert en aanmoedigt. Deze sociale aspecten geven we binnen onze vereniging
aandacht en dit gebeurt ook bij "nevenac�viteiten" . Kortom, Harmonie Eendracht Dronten biedt een
omgeving, waarin muzikanten zich op�maal kunnen ontplooien.

Onderhoud instrument

Wanneer je een muziekinstrument van onze harmonie in bruikleen hebt gekregen, wordt van je verwacht dat
je daar voorzich�g mee omgaat. Je dient het instrument te onderhouden volgens het bijgeleverde
onderhoudsvoorschri�. Je krijgt een schoon en werkend instrument en probeer dit zo te houden. Zijn er
problemen met het muziekinstrument dan kun je contact opnemen met de instrumentbeheerder (zie
gegevens verder op in dit document). Met een instrument in bruikleen betaal je € 1,- per maand aan het
onderhoudsfonds, waaruit het onderhoud van instrumenten betaald wordt. Gebruik van een instrument van de
vereniging voor andere optredens of situa�es dient al�jd eerst vooraf met het bestuur te worden afgestemd.
Bij ontvangst van een verenigingsinstrument betaald een lid € 50,- borg. Bij beëindiging van het lidmaatschap
wordt de borg weer terug betaald, als instrument weer schoon en zonder beschadigingen ingeleverd wordt. Bij
vermissing, schade of vuil inleveren worden de kosten in mindering gebracht op de borg.

Uniform

De vereniging verstrekt aan haar leden een verenigingsblouse en –windjack. Daarbij hoort een stropdas of
shawl (afhankelijk van geslacht). De kledingstukken worden schoon aan je verstrekt. Als borg voor het in
ontvangst nemen van de verenigingskleding wordt een borg betaald van € 40,-. Bij beëindiging van het
lidmaatschap wordt de borg weer terug betaald, als de kleding weer schoon en zonder beschadigingen
ingeleverd wordt. Bij vermissing, schade of vuil inleveren worden de kosten in mindering gebracht op de borg.

Optredens, concerten, studiedagen en overige activiteiten

Via de tweewekelijkse mail van de voorziter en met de agenda op onze website, laten wij �jdig weten wanneer
de diverse optredens, concerten en studiedagen plaatsvinden. Van de leden wordt verwacht deze data direct
vast te leggen in de agenda, zodat we al�jd compleet aanwezig kunnen zijn. Muziek maken is het leukst als we
met zoveel mogelijk mensen bij elkaar zijn en als team op elkaar kunnen rekenen.
Om alle verenigingskosten te kunnen dekken en de contribu�e niet exorbitant te willen verhogen, ben je als lid
min of meer geroepen om mee te doen aan diverse ac�es en ac�viteiten. Denk hierbij aan het ophalen van
oud-papier, verkoop loten, rondbrengen van donateursuitnodigingen, appels plukken e.d. Uitzonderingen om
gezondheidsredenen of buitengewone situa�es zijn in overleg met bestuur mogelijk.

Vertrouwenspersoon

Bij deze persoon kunt vertrouwelijke zaken kwijt, rondom een bepaalde kwes�e binnen de vereniging. Het
bestuur hee� Tiny Saal bereidt gevonden deze func�e te vervullen.
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Commissies
Commissie /
Taak

Verantwoordelijk voor

Wie

Bestuur

besturen van de vereniging
(zie statuten),
activiteitenagenda, dirigent

Rinus de Boer (vz), Elma Everaers (sc),
Frank van der Borden (pm), Sander Vosjan,
Jantine Timmerman

Dirigent

muzikale leiding van het
(jeugd)orkest lessen jeugd
jeugdopleiding, jeugdorkest,
contacten dirigent / CKV /
ouders, activiteitenagenda
organiseren voorjaarsconcert
(zorg dragen voor locatie,
muziek, binnen begroting
e.d.), generale repetitie en
eventueel 'jaaractiviteit'
gevarieerd repertoire, dat
tijdig bekend gemaakt en
beschikbaar is

Jan Maat

Commissie
optredens
Muziekbibliotheek

coördinatie, transport
slagwerk c.a., facilitair
aankoop (in overleg met
muziekcie), verspreiding en
beheer van de bladmuziek

Henk Groen, Jan Willem elsenga

Instrumenten

opslag, uitgifte en inname,
onderhoud instrumenten
zorg dragen voor attentie bij
lief en leed
uitgifte en inname uniform,
aanschaf in overleg met
bestuur
contacten met de pers,
organiseren van
foldermateriaal / affiches e.d.
zorg dragen voor verstrekken
informatie over optredens aan
donateurs, innen bijdragen
donateurs. Werven sponsoren

Klaas Kramer

Website

beheer en up-to-date houden
website, er voor zorg dragen
dat alle leden toegang hebben

Hilbert Buist, José Bottema, Danielle Knol

Ledenadministratie

zorg dragen voor up-to-date
ledenadministratie
(uitwisseling informatie met
penningmeester, degenen die
de kleding en instrumenten
beheren en de
jeugdcommissie)

Klaas Kramer

Jeugdcommissie
Concertcommissie

Muziekcommissie

Lief en leed +
vertrouwenspersoon
Kleding
Publiciteit
Donateurs &
sponsoring

Daniëlle Knol, Nelie van Pijkeren, Wil Hertong,
José Bottema, Tiny Saal, Hilbert Buist, Jantine
Timmerman, Aron Hummel

Hilbert Buist, José Bottema, Kees Steur,
Annemarie Elsenga, Ada de Ruiter

Elise van Riessen, Kees Steur

Tiny Saal
Annemarie Elsenga
Hilbert Buist
Jantine Timmerman
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Facilitair

tijdig openen en na afloop
weer sluiten van de school,
koffie en thee

Henk Groen, Klaas Kramer, Rinus de Boer

Bestuur
Voorzitter
Rinus de Boer
06-23488541
voorziter@harmonie-eendracht.nl

Penningmeester
Frank van der Borden
06-55332130
penningmeester@harmonie-eendracht.nl

Secretaris
Elma Everaers
Arendsdaalder 46
8253 BT Dronten
0321-319332 | 06-48637303
info@harmonie-eendracht.nl

Algemeen bestuurslid
Sander Vosjan
06-42499334
s.vosjan@harmonie-eendracht.nl

Algemeen bestuurslid
Jan�ne Timmerman
0321-311139
j.�mmerman@harmonie-eendracht.nl

Zie ook onze website voor actuele zaken en overige contacten
www.harmonie-eendracht.nl
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