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I BEGRIPSBEPALINGEN 

Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
Statuten: De statuten van de vereniging zoals die zijn vastgesteld bij besluit van de algemene 
vergadering van 20 februari 1995. 
Huishoudelijk reglement: Een stelsel van bepalingen en afspraken voor het regelen van 
organisatorische zaken binnen de vereniging, evenals  na te leven gedragsregels door de leden. 
Het Bestuur: College van door de algemene vergadering benoemde leden, dat leiding geeft aan de 
vereniging. 
Leden. De vereniging kent stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. Zie hierna onder artikel 7. 
Musicerende jeugdleden: Musicerende leden van het fanfareorkest en drumband, jonger dan 15 jaar, 
die al of niet nog een instrumentale muziekopleiding volgen. 
Aspirant-jeugdleden: Leden, jonger dan 15 jaar, die beginnend muziekonderwijs (inclusief blokfluit) 
volgen. 
Ereleden: Leden, die wegens buitengewone verdienste , door het bestuur worden benoemd, bij 
gelegenheid van een verenigingsjubileum. De criteria voor benoeming van Ereleden zijn vermeld in 
bijlage 4 van dit reglement. 
Leden van verdienste: Te benoemen door het bestuur. De criteria voor benoeming zijn vermeld in 
bijlage 4 van dit reglement. 
Buitengewone leden: Niet geüniformeerde leden met stemrecht. 
Begunstigende leden: Niet geüniformeerde leden zonder stemrecht. 
Bijzondere Verenigingsjubilarissen: Leden van verdienste die 25, 40, 50, 60 of 70 jaar lid zijn van de 
vereniging en andere leden met bijzondere verdiensten voor de vereniging (zie bijlage 4). 
Verenigingscadeau: Cadeau met oorkonde dat gegeven wordt aan leden die 25 jaar geüniformeerde lid 
zijn geweest van de vereniging. 
Bondsinsigne : Onderscheiding van de muziekbond, waarvan Fanfare St. Cecilia lid van is en die wordt 
uitgereikt aan geüniformeerde leden (zie bijlage 4) 
Dirigenten: De muzikale leiders van het fanfareorkest, de drumband, de jeugdfanfare en eventuele 
andere muzikale eenheden. 
Programma-/Concertcommissie: Werkgroep van musicerende en niet-musicerende leden van het 
fanfareorkest dat het bestuur adviseert over het muzikale jaarprogramma en overleg voert met de 
dirigent van het fanfareorkest over de muzikale inhoud van het programma.  
Serenade: Muzikale felicitatie bij een feestelijke gebeurtenis van personen, verenigingen, of anderszins 
(zie bijlage 2). 
Muzikale opluistering: Muzikale begeleiding van o.a. feestelijke activiteiten in Helden-Dorp zoals 
bijvoorbeeld carnavalsoptocht, Koninginnedag, jeugdvierdaagse, Ceciliamis. intocht van Sinterklaas enz. 
(zie bijlage 2). 
Bondsconcours: Is een door de muziekbond georganiseerde muziekwedstrijd, waaraan een vereniging 
elke vijf jaar aan deel dient te nemen. Het niet tijdig deelnemen aan een bondsconcours heeft 
consequenties voor het niveau waarin een muziekvereniging opereert. 
Ceciliafeest: Verenigingsfeest voor alle stemgerechtigde leden en musicerende jeugdleden. 
Algemene vergadering: Vergadering waarvoor alle stemgerechtigde leden en musicerende jeugdleden 
van de vereniging worden uitgenodigd. 
Verenigingslogo: Het verenigingslogo is een afbeelding van St. Cecilia. 
St. Cecilia-Nieuws: Informatiebulletin van de vereniging voor leden, sponsoren en certificaathouders. 
 

II LIDMAATSCHAP 
Artikel 2 
Leden van de vereniging zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als 
zodanig tot de vereniging zijn toegelaten, evenals jeugdigen, jonger dan 15 jaar die via de vereniging 
muziekles (inclusief blokfluit) volgen met het doel musicerend lid van de vereniging te worden. 
Artikel 3 
Het bestuur kan een kandidaat-lid niet tot het lidmaatschap toelaten als daardoor de belangen en/of de 
goede naam van de vereniging zou worden geschaad of in gevaar gebracht. In geval van niet-toelating 
door het bestuur kan de algemene vergadering op verzoek van het kandidaat-lid alsnog tot toelating 
besluiten. 
Artikel 4 
Bestuursleden of vaandeldragers, die niet uit de leden van de vereniging worden benoemd, worden bij 
benoeming daarvan uit hoofde van die functie lid van de vereniging, dat met alle rechten en plichten van 
dien. 
Artikel 5 
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
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Artikel 6 
Het lidmaatschap eindigt: 

a. Door overlijden van het lid 
b. Door opzegging door het lid 
c. Door opzegging door de vereniging 
d. Door ontzetting  

Nadere uitwerking is gegeven in artikel 6 van de statuten. 
Artikel 7 
De vereniging kent de volgende lidmaatschappen: 

a. Stemgerechtigde leden van 15 jaar en ouder 
a. Geüniformeerd: 

Muzikanten van het fanfareorkest, drumband, jeugdfanfare, jeugddrumband, 
bestuursleden en vaandeldrager. 

b. Niet-geüniformeerd: 
1. Ereleden. 
2. Leden van verdienste. 
3. Buitengewone leden 

b. Niet stemgerechtigde leden tot 15 jaar. 
a. Geüniformeerd: 

Muzikanten van het fanfareorkest, drumband, jeugdfanfare en jeugddrumband. 
b. Musicerende jeugdleden 
c. Aspirant jeugdleden  
d. Begunstigende leden. 

 
III CONTRIBUTIE 

Artikel 8 
Er zijn verschillende contributieniveaus, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met het volgen 
van muziekopleidingen, uit huis wonende studenten en andere relevante en/of functionele 
omstandigheden. 
De hoogte van de contributieniveaus wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering na een 
voorstel van het bestuur. 
Artikel 9 
Ereleden hebben tegenover de vereniging geen verplichting tot het betalen van contributie. 
 

IV RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN 
Artikel 10 
Zodra een persoon tot het lidmaatschap is toegelaten, verkrijgt hij rechten en plichten voortvloeiend uit 
de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. 
Artikel 11 
Alle leden zijn verplicht: 

a. De statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven  
b. Tot het betalen van de jaarlijkse contributie en/of lesgelden.   
c. De belangen van de vereniging niet te schaden 

De leden, genoemd onder artikel 7a.a en 7b.a zijn tevens verplicht  tot   
1. Het meewerken aan alle verenigingsactiviteiten, zowel op muzikaal gebied als ook aan financiële 

acties ter verwerving van financiële middelen.  
2. Zich voor muzikale activiteiten, repetities en andere gezamenlijke verenigingsactiviteiten tijdig en 

met geldige reden af te melden. 
3. Uiterste zorg te besteden aan het onderhoud van het ter beschikking gestelde instrument en het 

uniform, conform de door het bestuur vastgestelde onderhoudsreglementen. (zie bijlagen 6 en 7) 
4. Bij het einde van het lidmaatschap het ter beschikking gesteld instrument, uniform en/of andere 

goederen of administraties in goede staat in te leveren. 
 

V BOETES/DWANGMIDDELEN 
Artikel 12 
Het bestuur kan maatregelen nemen of boetes opleggen aan een lid: 

a. dat handelt in strijd met de statuten, reglement of besluiten van de vereniging 
b. dat schade toebrengt aan de vereniging 
c. dat onzorgvuldig omgaat met instrument en/of uniform; dit ter beoordeling van het bestuur. 
d. dat niet tijdig de contributie betaalt 
e. dat weigert mee te werken aan algemeen verplicht gestelde acties ter verwerving van financiële 

middelen. 
 

f.  
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Artikel 13 
Maatregelen of boetes kunnen bestaan uit: 

a. het geven van een berisping 
b. het opleggen van een geldboete tot maximaal € 100,- per gelegenheid bij acties ter verwerving 

van financiële middelen 
c. het betalen van reparatiekosten aan instrument en/of uniform bij gebleken grove nalatigheid bij 

gebruik, ondeskundig handelen, verlies en/of beheer 
d. tijdelijke schorsing uit het lidmaatschap 
e. ontzetting uit het lidmaatschap 

Artikel 14 
Een opgelegde maatregel en/of boete wordt door het bestuur binnen twee weken schriftelijk 
medegedeeld aan betrokkene. Het bestuur brengt een opgelegde maatregel en/of boete ter kennis van 
de leden van de vereniging. 
Artikel 15. 
De maatregelen en/of boetes zoals genoemd in artikel 13 mogen - behalve in gevallen van wanbetaling - 
door het bestuur niet definitief worden opgelegd dan nadat het betrokken lid is gehoord. 
Artikel 16 
Na ontvangst van de schriftelijke mededeling van het bestuur over een genomen maatregel en/of 
opgelegde boete, kan het betreffende lid binnen een periode van 14 dagen na de schriftelijke mededeling 
van het bestuur in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk en met 
redenen omkleed worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging. Het bestuur dient dan binnen 
zes weken een vergadering te houden. Het instellen van beroep bij de algemene vergadering heeft geen 
schorsende werking. 
 

VI GELDMIDDELEN 
Artikel 17 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan onder andere uit de jaarlijkse contributie van de leden, 
giften, subsidies, sponsoring, schenkingen, opbrengsten van financiële acties en rente op gereserveerde 
gelden. 
 

VII HET BESTUUR 
Artikel 18 
Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een secretaris en een 
penningmeester aanwijzen. 
Artikel 19 
De voorzitter en de overige bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd, al dan niet 
uit leden van de vereniging. De algemene vergadering stelt het maximum aantal bestuursleden vast. 
Artikel 20 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur 
opgesteld rooster; een volgens rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar. 
De opvolger van een tussentijds aftredend bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van 
dat aftredende bestuurslid. 
Artikel 21 
Het bestuur is belast met het leiding geven aan de vereniging. Tot zijn voornaamste taken behoren: 

a. de organisatie van de door de vereniging te houden muzikale uitvoeringen, financiële acties, 
Ceciliafeest etc. 

a. het beheer van de geldmiddelen en eigendommen van de vereniging. Ook de middelen die zijn 
ondergebracht bij de Beheerstichting Fanfare St. Cecilia Helden. 

b. handhaven en waar nodig uitleggen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging 

e. uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering 
 

VIII DE ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 22 
Toegang tot de algemene vergadering hebben de in artikel 7.a.  en 7.b.a. genoemde leden  
Artikel 23 
Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de in artikel 7 genoemde stemgerechtigde leden. Elk lid 
heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht 
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee leden als 
gevolmachtigde optreden. 
Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. 
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Artikel 24 
De agenda van de algemene vergadering bevat minimaal de volgende onderwerpen: 

a. vaststellen van de notulen van de voorafgaande algemene vergadering 
b. jaarverslag van de secretaris 
c. jaarverslagen van de penningmeester van de Vereniging Fanfare St. Cecilia Helden en de 

Beheerstichting Fanfare St. Cecilia Helden. 
d. verslag van de kascommissie ter dechargering van de penningmeester. 
e. begrotingen van de Vereniging Fanfare St. Cecilia Helden en de Beheerstichting Fanfare St. 

Cecilia Helden voor het komend verenigingsjaar 
f. verkiezing van bestuursleden. 
g. rondvraag. 

Artikel 25 
Door de aanwezige leden wordt een presentielijst getekend, die bij de notulen wordt gevoegd. 
Artikel 26 
Indien de voorzitter van oordeel is dat over een in behandeling gebracht voorstel genoeg is beraadslaagd, 
kan hij de beraadslaging sluiten en het voorstel zo nodig in stemming brengen. 
Artikel 27 
Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. Over zaken wordt over het algemeen mondeling 
gestemd. Over zaken wordt schriftelijk gestemd als de voorzitter dat nodig acht of als tenminste vijf van 
de aanwezige stemgerechtigde leden daarom vragen.  
Artikel 28 
De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongetekende stembriefjes. De stembriefjes dienen 
identiek te zijn. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er vacatures zijn en/of personen waarover 
gestemd moet worden. De vergadering kan op voorstel van de voorzitter beslissen dat bepaalde 
stemmingen worden samengevoegd op één briefje. Indien stemming over personen moet plaatshebben, 
benoemt de voorzitter drie leden tot stembureau. 
Artikel 29 
Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 23 worden geacht geen stem te 
hebben uitgebracht die leden die geen behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd. 
Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt verstaan: 

a. een ondertekend stembriefje 
b. een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij de stemming verschillende 

vacatures betreft 
c. een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen 
d. een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de stemming is 

beperkt 
Ingeval van twijfel over de inhoud van een stembriefje, beslist de voorzitter. 
Artikel 30 
Wanneer bij de eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 
wordt tot een tweede stemming overgegaan. Wanneer ook bij de tweede stemming door niemand de 
volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de 
tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. 
Indien bij de derde stemming de stemmen staken, dan beslist het lot. 
Artikel 31 
Van het ter algemene vergadering behandelde worden notulen opgesteld door de secretaris of een door 
de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering 
vastgesteld en worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 
 

IX DE DIRIGENT 
Artikel 32 
De muzikale leiding van de vereniging berust bij de door het bestuur te benoemen dirigenten; dit na 
raadpleging van de musicerende leden van resp. het fanfareorkest of drumband en de jeugdcommissie 
t.a.v  de jeugdfanfare en de jeugddrumband. 
De dirigenten mogen geen lid zijn van de vereniging en dienen over voldoende muzikale aanleg, scholing 
en didactische gaven te beschikken om repetities en uitvoeringen te leiden. 
Het bestuur mag geen arbeidsverhouding aangaan met de dirigenten. 
Het bestuur betaalt aan de dirigenten een vergoeding voor het geven van repetities, extra repetities en 
het dirigeren van concerten. De hoogte van de vergoedingen worden door het bestuur vastgesteld.  
Artikel 33 
De dirigent  bepaalt welk instrument en welke partij door welk musicerend lid zal worden bespeeld. Bij 
aanschaf van nieuwe instrumenten adviseert de dirigent het bestuur over merk en type. Wanneer dit het 
fanfareorkest betreft wordt de programma-/concertcommissie om advies gevraagd. 
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X DE PROGRAMMA-/CONCERTCOMMISSIE 
Artikel 34 
De programma-/concertcommissie opereert hoofdzakelijk rondom de muzikale activiteiten en muzikale 
projecten van het fanfareorkest. 
De leden van de commissie worden door het bestuur benoemd. De commissie bestaat uit tenminste drie 
musicerende leden van het fanfareorkest, Desgewenst kan het bestuur uit haar midden een 
contactpersoon benoemen, die als zodanig deel uitmaakt van de programma-/concertcommissie. 
Artikel 35 
De leden van de programma/concertcommissie benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris. 
Artikel 36 
De muzikantleden van de commissie worden geacht namens hun collega-musicerende leden overleg te 
voeren met de dirigent over muzikale zaken. De eindverantwoordelijkheid voor de muzikale inhoud 
berust bij de dirigent van het fanfareorkest.    
Artikel 37 
De commissie adviseert het bestuur over: 

a. Het muzikale jaarprogramma (zowel in aantal activiteiten als muziekinhoudelijk) van het 
fanfareorkest, rekening houdende met alle andere verenigingsactiviteiten; 

b. Aantal en data van (groeps-)repetities en (extra-)generale repetities in overleg met de dirigent; 
c. Deelname aan het bondsconcours; 
d. Wijziging in de samenstelling van het fanfareorkest; 
e. Tijdelijke aanvulling orkestbezetting t.b.v. concerten; 

Naast de adviserende taak is de commissie operationeel verantwoordelijk voor de planning en organisatie 
van de concerten, waaronder begrepen de zorg voor de muziekpartijen, de orkestbezetting, afspraken met 
concertpartners; budgetbewaking, de communicatie en het noodzakelijke overleg met de jeugdfanfare en de 
drumband bij gezamenlijke projecten enz. 
 

XI SLOTBEPALINGEN 
Artikel 38 
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement en/of de bij dit reglement behorende bijlagen niet 
voorzien, beslist het bestuur. De bijlagen 5, 6 en 7 zijn bestuursbesluiten en maken geen deel uit van het 
huishoudelijk reglement. 
Artikel 39 
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene vergadering van 10 april 2012 
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Bijlagen bij huishoudelijk reglement 10-4-2012 
 
Bijlage 1 ORGANISATIE VAN CONCERTEN, MUZIKALE UITVOERING ENZ. 

a. organisatie van een concert en deelname aan concert van andere muziekverenigingen. 
Bestuursbesluit over datum, plaats en aanvangstijdstip. 
Advies van dirigent en de programma-/concertcommissie 

b. Muzikale opluistering van gemeenschapsactiviteiten en eucharistievieringen. 
Bestuursbesluit. 

c. deelname aan bondsconcours. 
 Bestuursbesluit na advies van dirigent, de Programma-/concertcommissie en de musicerende 
leden. 

d. Optredens van ensembles 
Deze zijn te allen tijde ondergeschikt aan activiteiten van de vereniging. 

 
Bijlage 2 SERENADES 

a. Huwelijk bij 25 en 50 jarige bruiloft van geüniformeerde leden en ereleden. Als het betreffende lid 
daarom verzoekt wordt er een serenade gebracht. 

b. Koninklijke onderscheiding van geüniformeerde leden en ere - leden Het bestuur biedt een 
serenade aan. Datum, plaats en tijd- stip wordt overlegd met de familie. 

c. Gouden (of verdere kroonjaren) jubilea van Dörper verenigingen. Na een daartoe ontvangen 
verzoek wordt een serenade gebracht. 

d. Kampioenschap of promotie van het eerste team van een Dörper vereniging. Het bestuur kan 
besluiten tot een serenade als betrokken vereniging daarom vraagt. 

e. In gevallen waarin niet is voorzien, beslist het bestuur. 
 
 
Bijlage 3 OVERLIJDEN VAN LEDEN 
Onder uitvaartdienst wordt verstaan een eucharistieviering, avondwake, een bijeenkomst ter afscheid, of 
de crematie. Wanneer een uitvaartdienst niet in Helden-Dorp plaats vindt dan zal een muzikale 
opluistering alleen plaats vinden door een fanfare -ensemble. 

a. Bij overlijden van een geüniformeerd lid of dirigent. 
1. Plaatsen van rouwadvertentie in het plaatselijke dagblad. 
2. Bloemenkrans. 
3. Nabestaanden worden aangeboden om de uitvaartdienst muzikaal op te luisteren, evenals de 

gang naar begraafplaats in Helden-Dorp.   
4. Bericht in eerstvolgend St.Cecilia-Nieuws. 

b. Bij overlijden van erelid. 
1. Nabestaanden worden aangeboden de uitvaartdienst muzikaal op te luisteren, evenals de 

gang naar begraafplaats in Helden-Dorp. 
2. Bericht in eerstvolgend St.Cecilia-Nieuws. 

c. Bij overlijden van lid van verdienste . 
1. Bestuursdelegatie gaat naar de uitvaartdienst. 
2. Met nabestaanden wordt overlegd of bijvoorbeeld een ensemble (indien beschikbaar) kan 

meehelpen om de uitvaartdienst muzikaal o p te luisteren. 
3. Bericht in eerstvolgend St.Cecilia-Nieuws. 

d. Bij overlijden van niet-geüniformeerde leden. 
1. Schriftelijke condoleance . 
2. Bericht in eerstvolgend St.Cecilia-Nieuws. 

e. Bij overlijden van levenspartner of kind van geüniformeerd lid. 
1. Schriftelijke condoleance . 
2. Bericht in eerstvolgend St.Cecilia-Nieuws. 

 
Bijlage 4 VERENIGINGSONDERSCHEIDINGEN 

a. 10-jarig lidmaatschap. 
Wordt tijdens de Cecilia-viering uitgereikt aan leden die in dat jaar 10 jaar onafgebroken actief lid 
zijn geweest van deze vereniging. Onder actieve leden wordt verstaan, de leden zoals genoemd 
onder artikel 7a.a.; 7b.a en 7b.b. 

b. Het verenigingscadeau 
Wordt tijdens de Cecilia-viering uitgereikt aan leden, die in dat jaar 25 jaar ononderbroken actief 
lid zijn van deze vereniging. Onder "actief" wordt verstaan: geüniformeerde leden en niet meer 
musicerende leden, die zich actief blijven inzetten voor de vereniging. 

c. Bondsinsigne 
Wordt op de Cecilia-viering uitgereikt aan geüniformeerde leden en ereleden die in dat jaar 25, 
40, 50 etc. jaren lid zijn van een bij een muziekbond aangesloten vereniging. 
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d. Erelid 
Alleen bij gelegenheid van een verenigingsjubileum (100, 110, 120, 125 jaar) kan door het 
bestuur overwogen worden om een of meerdere leden te  benoemen tot erelid. In aanmerking 
komen leden, die tenminste 20 jaar ononderbroken actief lid zijn (geweest) en die bovendien 
buitengewone verdiensten hebben gehad voor de vereniging. 

e. Lid van verdienste  
Wordt tijdens de Ceciliaviering benoemd met de uitreiking van een oorkonde. Het zijn leden, die 
in dat jaar niet-musicerend lid zijn geworden en: 
1. die 40 jaar geüniformeerd lid zijn geweest van deze vereniging, of 
2. die 20 jaar ononderbroken geüniformeerd lid zijn geweest en daarbij extra verdiensten 

hebben gehad voor de vereniging; dit ter beoordeling van het bestuur. 
f. Bijzondere verenigingsjubilaris  

Oorkonde wordt uitgereikt tijdens de Ceciliaviering, b.g.v. bijzondere inzet, 25, 40, 50 of 60 jarig 
verenigingsjubileum, of anderszins ter beoordeling van het bestuur. 

 
 
Bijlage 5 ENSEMBLES (is een bestuursbesluit en maakt geen onderdeel uit van het huishoudelijk 
reglement) 
De vereniging ondersteunt initiatieven van haar musicerende leden om ensembles te vormen. Door: 

a. toestemming te verlenen om de instrumenten van de vereniging te gebruiken in de ensembles. 
b. door een financiële bijdrage te geven in de directiekosten van een ensemble, afhankelijk van de 

financiële meerjarenbegroting. 
c. De leden van de ensembles dienen akkoord te gaan met de volgende voorwaarden: 

1. Activiteiten van de vereniging hebben voorrang op die van de ensembles. Alleen met 
toestemming van het bestuur kan daarvan worden afgeweken. 

2. De ensembles moeten voor het overgrote deel bestaan uit musicerende leden van de 
vereniging. 

3. De bijdrage van de vereniging in de directiekosten wordt alleen gegeven als de ensembles 
zelf een redelijke bijdrage leveren aan de inkomsten van het ensemble, dit ter beoordeling 
van het bestuur. 

 
Bijlage 6   REGLEMENT VOOR HET IN HET BEZIT EN GEBRUIK HEBBEN VAN HET MUZIEK-
INSTRUMENT (maakt geen deel uit van het huishoudelijk reglement en is een bestuursbesluit van 9-12-
2010) 

1. Muzikanten van het fanfareorkest, drumband, jeugdfanfare, jeugdensemble, leerlingen (hierna te 
noemen “gebruiker”) krijgen één muziekinstrument, almede een instrumentenkoffer of gigbag in 
bruikleen. Alleen bij hoge uitzondering kan aan een lid, in overeenstemming met het bestuur, 
meerdere instrumenten ter beschikking worden gesteld.  

2. Op de datum van uitgifte is dit muziekinstrument in goede staat.  
3. Gebruiker is gehouden het muziekinstrument in deze staat te houden. 

4. Alle instrumenten worden door gebruiker na de repetities en/of uitvoeringen mee naar huis 
genomen met uitzondering van het concertslagwerk; dat in de instrumentenruimte van 
gemeenschapshuis Kerkeböske wordt opgeborgen.  

5. De kosten van het reguliere onderhoud aan de muziekinstrumenten die in bezit zijn van de 
vereniging komen ten laste van de fanfare.  

6. Een maal per jaar vindt per instrumentengroep een preventief onderhoud plaats. Dit gebeurt op 
initiatief van de instrumentencommissie. 

7. Leden van de jeugdfanfare, jeugdensemble, leerlingen mogen zelf geen technisch onderhoud aan 
hun instrument uitvoeren. Zij moeten zich wenden tot de leden van de instrumentencommissie. 
Wel dienen ze hun instrument schoon te houden en zorg te dragen dat ventielen, pompen enz. 
gangbaar blijven, zoals in het onderhoudsboekje is omschreven. (Mochten ventielen, pompen 
enz. toch om welke reden blijven vastzitten, dan dient men zich te melden bij de 
instrumentencommissie. Niet zelf aan trekken, of wringen.) 

8. In gevallen van schade door verwijtbaar handelen door de gebruiker, zoals bijvoorbeeld het laten 
vallen van een instrument door grote onvoorzichtigheid, het onbewaakt achterlaten van een 
instrument waardoor schade of diefstal plaats vindt, het zelf proberen losmaken (forceren) van 
vastzittende ventielen en pompen, het veroorzaken van deuken in het instrument, zal de schade 
worden verhaald op de gebruiker (of diens verantwoordelijke ouder) die voor dit instrument op 
dat moment verantwoordelijk was. Mogelijk dat de eigen WA-verzekering de schade dekt. (zie 
hiervoor de eigen WA-polis). 

9. Schade aan het instrument, ontstaan buiten toedoen of nalatigheid van de gebruiker komt voor 
rekening van de vereniging. 
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10. Verlies, diefstal, abnormale slijtage, schade aan het instrument enz. dient per direct gemeld te 
worden aan een van de leden van de instrumentencommissie. Gebeurt dat niet en kan daardoor 
geen reconstructie meer plaats vinden van het gebeurde, dan wordt dit beschouwd als 
verwijtbaar handelen (zie art. 8) 

11. Indien bij inname van het muziekinstrument blijkt dat het instrument door het lid beschadigd is, 
dan wel de beschadiging onder zijn opzicht is ontstaan, zijn de kosten om dit muziekinstrument 
weer in goede staat te brengen voor rekening van de betreffende lid/gebruiker. 

12. Inname van instrument geschied bij beëindiging lidmaatschap, en op aanwijzing van het bestuur. 
 
Bijlage 7  REGLEMENT VOOR HET IN BEZIT EN GEBRUIK HEBBEN VAN HET 
VERENIGINGSUNIFORM (OF UNIFORME KLEDING) (maakt geen deel uit van het huishoudelijk 
reglement en is een bestuursbesluit van 28-9-2009) 

1. Muzikanten van het fanfare-orkest, drumband, vaandeldragers , bestuursleden, leden 
jeugdfanfare en jeugddrumband (hierna te noemen “gebruiker”) krijgen een uniform (of uniforme 
kleding) in bruikleen. 

2. Een uniform wordt op kosten van de vereniging passend gemaakt. 
3. Het uitgereikte uniform bestaat uit: 

a. Een colbert 
b. Een pantalon 

c. Een stropdas voor de heren en een choker voor de dames 

d. Een witte blouse voor de dames. 
4. De geüniformeerde heren zorgen zelf voor een passend wit overhemd. 

5. Alle geüniformeerde leden zorgen zelf voor egaal-zwarte sokken en egaal-zwarte schoenen. 
6. Wordt een uniform te klein of te groot, dan wordt dit zo mogelijk op kosten van de vereniging 

passend gemaakt. In het uiterste geval worden uniformen geruild of wordt een nieuw 
aangeschaft. 

7. Het uniform dient gedragen te worden op uitvoeringen of bij andere activiteiten waar het bestuur 
dit nodig acht. Het uniform mag niet worden gedragen op andere dan door het bestuur 
aangegeven tijden. 

8. De gebruiker is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het uniform.  
9. Schade aan of zoekraken van een gedeelte of het gehele uniform komt, na overleg met het 

bestuur, voor rekening van de gebruiker. De uitspraak van het bestuur hierover is bindend. De 
kosten van reparatie en/of gedeeltelijke vervanging dienen binnen één maand na de datum van 
reparatie of vervanging aan de penningmeester te worden betaald. 

10. Colbert en pantalon mogen alleen chemisch worden gereinigd bij een door het bestuur 
voorgeschreven en goedgekeurde stomerij (bij voorkeur bij stomerij De Kim, Veldstraat 29, 
Helden) en is altijd voor rekening van de gebruiker.  

11. Chemisch reinigen vindt altijd plaats wanneer een uniform wordt ingeleverd, hetzij omdat het 
wordt geruild, hetzij bij beëindiging van het lidmaatschap. 

12. Het uniform dient elke twee jaar chemisch te worden gereinigd, vanwege verontreiniging van 
kraag en manchetten. Het uniform mag niet zelf worden gewassen. 

13. De damesblouse dient volgens de wasvoorschriften te worden gereinigd/behandeld. Als een 
damesblouse als gevolg van onoordeelkundige behandeling vroegtijdig is versleten is vervanging 
van de blouse voor rekening van de gebruiker. 

14. Het uniform wordt binnen twee weken (gereinigd) ingeleverd na beëindiging van het 
lidmaatschap, of beëindiging van de geüniformeerde functie  van de gebruiker binnen de 
vereniging. 

15. Het uniform wordt gedragen bij alle officiële gelegenheden.  

16. Het bestuur ziet toe op een correcte uniformering. 


