
 
 

 
 
 

 

1 
 

Bouw- en Infraharmonie Nederland 

I: www.bouw-eninfraharmonie.nl 

E: info@bouw-eninfraharmonie.nl 

B: NL63 RABO 0162 1643 94 

KvK nr.: 40479410 

 
Huishoudelijk Reglement 

 
Conform het gestelde in Art. 20 van de statuten heeft de Algemene Ledenvergadering besloten het 
volgende Huishoudelijk Reglement vast te stellen. 
 
Artikel 1. Definitie en reikwijdte  
1.1. Het Huishoudelijk Reglement omvat onder andere regelingen van operationele zaken 
betreffende de Vereniging, onder toepassing van Art. 2.3 van de Statuten. Het Huishoudelijk 
Reglement wordt vastgesteld door de Algemene vergadering conform Art. 20 van de Statuten. Bij 
deze vaststelling is Art. 16 lid 3 van de Statuten van toepassing. 
 
1.2. Naast het Huishoudelijk Reglement beslist het Bestuur conform  Art. 11 van de Statuten over 
operationele zaken betreffende het orkest. Deze zaken zijn opgenomen in een kwaliteitshandboek 
dat voor de leden ter inzage is op het besloten deel van de website van de vereniging. 
 
1.3. De rechten en plichten van de M- en C-leden zijn beschreven in de Statuten. In aanvulling daarop 
kent de vereniging ook niet musicerende M-leden, die een bijdrage leveren rond de organisatie van 
het orkest. 

 
Artikel 2. Muziekbeleid 
2.1. Doelstelling 

Het muziekbeleid heeft als doel om randvoorwaarden en grenzen vast te leggen waarbinnen de 

dirigent en de muziekcommissie kunnen programmeren. 

 

2.2. Randvoorwaarden 

• Het muziekbeleid is een wezenlijk onderdeel van het verenigingsbeleid en is derhalve een 

bestuursverantwoordelijkheid. 

• De muziekcommissie wordt bij de muziekkeuze gebonden aan een aantal criteria zoals onder 

beschreven. Binnen deze grenzen kan programmering plaatsvinden. Het Bestuur kan te allen 

tijde besluiten toetsen aan criteria.  

• Geprogrammeerde werken worden gespeeld van bladmuziek die door de Vereniging is in 

bruikleen gegeven/ gekocht / gehuurd / ten geschenke is gekregen. De bladmuziek kan door 

de bibliothecaris in digitale vorm worden aangeleverd. 

• Het muziekbeleid geldt alleen voor concerten van het orkest zelf; voor duo concerten met 

andere verenigingen wordt een aanvullend deel van de concertagenda vastgesteld door de 

onderscheiden dirigenten. 

• Het bestuur kan in een aparte notitie voorwaarden stellen rondom het muziekbeleid, zoals 

de verdeling over verschillende niveaus en verschillende genres. De muziekcommissie houdt 

bij haar voorstellen rekening met deze voorwaarden. Het bestuur toetst de keuzes van de 

muziekcommissie aan deze voorwaarden. 

2.3. Uitgangspunten 

2.3.A. Repertoire 

De Bouw- en Infraharmonie Nederland heeft geen eigen publiek en profileert zich 

herkenbaar als een orkest dat toegankelijke en gevarieerde muziek speelt, bij voorkeur op 

een kwalitatief hoog uitvoeringsniveau.  
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2.3.B. Muzikanten 

De Bouw- en Infraharmonie Nederland is een amateurorkest. Dit houdt in dat de muzikanten 

in ieder muziekstuk een bijdrage willen leveren. Gevolg hiervan is dat de uit te voeren 

werken voor iedere instrumentengroep een redelijk aandeel moeten bevatten, zowel 

kwantitatief als kwalitatief.  Dit kan gelden per muziekstuk, maar ook over het totale 

repertoire worden bezien. 

 

2.4.  In combinatie met het voorgaande en  het beperkte aantal repetities (10 per jaar), moet worden 

gecompenseerd met een hoog startniveau: muzikanten dienen op minimaal C en voor solopartijen / 

1e partij spelers op D niveau te kunnen spelen. 

 

2.5. Omdat er slechts een beperkt aantal repetities is, dienen deze vooral te worden gebruikt om de 

samenhang in het spel te vervolmaken. De techniek moet vooral door thuisstudie worden 

ingeoefend.  

 

2.6. De plaats in het orkest moet in overeenstemming zijn met de muzikale capaciteiten. De dirigent 

vult in samenspraak met de leden van de sectie de optimale verdeling van de partijen over de 

muzikanten in, opdat ieders kwaliteit optimaal wordt ingezet. Hierbij wordt rekening gehouden met 

competenties en ambitie, en de mogelijkheid tot rouleren binnen de sectie. 

 

Artikel 3. Verplichtingen voor de M-leden 

3.1.  Orkestleden worden aangenomen na een proefrepetitie, eventueel proefspel, een gesprek met 

de dirigent en één der bestuursleden en nadat een door het bestuur verstrekt aanmeldingsformulier 

volledig en ondertekend is ingediend.  

3.2. Van orkestleden wordt verwacht dat zij: 

• aan alle activiteiten van het orkest deelnemen, tenzij er voor afwezigheid redelijke 
argumenten zijn. Onder redelijkheid wordt in dit kader onder andere verstaan: de noodzaak 
van aanwezigheid bij het eigen orkest, ziekte, werk, familieomstandigheden;  

• bij het plannen van hun vakantie zoveel mogelijk rekening houden met de repetities; 

• door thuisstudie en repetitiebezoek een actieve en optimale bijdrage leveren aan het 
muzikaal niveau van het orkest; 

• bij de repetities en uitvoeringen op tijd aanwezig zijn; 

• er tijdens optredens persoonlijk goed verzorgd uit zien en gekleed zijn in overeenstemming 
met de door het bestuur aangegeven dresscode (Art. 3.5); 

• tijdens optredens zorg dragen voor een zwarte achtergrond op de lessenaar en geen 
attributen, anders dan nodig voor het musiceren bij zich hebben op het podium; 

• helpen bij opbouw en opruimen bij repetities en concerten. 
 

3.3. Repetitiebezoek 

M-leden krijgen jaarlijks een overzicht van de repetities toegezonden. Zij verifiëren hun 

beschikbaarheid en delen afwezigheid tijdig mee aan de secretaris. Dit kan aanleiding geven tot een 

herzien repetitieschema. Leden verplichten zich tot het bijwonen van de toegezegde repetities, 

behoudens onder Art. 3.2. genoemde overmacht. Per repetitie wordt een presentielijst bijgehouden. 

Bij een geringe repetitiedeelname is het bestuur gerechtigd om deelname aan een concert te 

weigeren. Er volgt een gesprek met het betreffende lid. 
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3.4. Beëindiging  
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de door de vereniging verstrekte kleding onbeschadigd 
dan wel hersteld en gereinigd te worden ingeleverd bij de inspeciënt en eventuele bladmuziek bij de 
bibliothecaris.  
 
3.5. Dresscode 
Tenzij door het bestuur anders vermeld, wordt tijdens optredens onderstaande dresscode 
gehanteerd. De kleding wordt door de leden zelf aangeschaft, tenzij de historische voorraad, 
eigendom van het orkest, mogelijkheden biedt voor gebruik door de leden. 
Heren: zwarte smoking of kostuum, wit overhemd, zwarte sokken, zwarte schoenen en zwarte 
vlinderstrik. 
Dames: zwarte, gepaste en nette kleding, zwarte schoenen.  
 
Artikel 4. Contributie M-leden 
4.1. De in Art. 3.2. van de Statuten genoemde M-leden betalen jaarlijks een contributie van € 0.00 
 
4.2. M-leden zijn automatisch donateur van de Stichting Vrienden van de Harmoniemuziek 

Nederland. Leden bepalen zelf de hoogte van hun donatie en eventueel de bestemmingsvereniging. 

Artikel 5. Reiskosten 
M-leden reizen op eigen gelegenheid van en naar een locatie waar een verenigingsactiviteit 
plaatsvindt, tenzij de Vereniging een collectieve regeling treft. 
Voor het deelnemen aan activiteiten kan aan de leden een reiskostenvergoeding worden verstrekt. 
Hiertoe stuurt een lid een onkostendeclaratie aan de penningmeester. Dit kan zowel per mail als per 
post.  
 
Op deze declaratie staat minimaal vermeld: 
Bij autogebruik: 

a. de postcode van het vertrekpunt;  
b. de postcode van de plek van aankomst (bij de repetitielocatie te Harderwijk:  Ceintuurbaan 2, 

3847 LG); 
c. de datum van de reis; 
d. de activiteit; 
e. de keuze uitbetalen of storten in de spaarvoorziening. 

De declaratie dient zo snel mogelijk na de datum genoemd in punt c te zijn ingediend, maar uiterlijk 
binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar (in verband met het opstellen van de jaarstukken). 
Om de reisafstand vast te stellen zal de ANWB routeplanner worden gebruikt. Op het aantal 
gemaakte kilometers zal een eigen bijdrage worden ingehouden van 30 km per activiteit. 
De vergoeding bedraagt € 0,10 per kilometer. 
Bij openbaar vervoer wordt opgegeven: 

a. station van vertrek;  
b. station van aankomst; 
c. de datum van de reis; 
d. ritprijs volgens NS reisplanner voor retour 2e klasse; 
e. de activiteit; 
f. de keuze uitbetalen of storten in de spaarvoorziening. 
Nb: er is een franchise van €3 per activiteit van toepassing. 
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De reiskosten worden per keer uitbetaald. Indien er wordt gekozen voor storting in de 
spaarvoorziening (Art. 6.) wordt het bedrag in depot gegeven bij de penningmeester.  De 
penningmeester houdt een administratie bij van de spaarvoorziening per deelnemend lid. 
Reiskosten worden per declaratie uitbetaald. 
 

Artikel 6. Spaarvoorziening (reisfonds)  
De spaarvoorziening wordt gevoed door niet uitbetaalde reiskosten zoals aangegeven in Art. 5. De 
voorziening wordt op naam van het lid geadministreerd en kan worden ingezet als persoonlijke 
bijdrage aan een concertreis. Over het spaarbedrag wordt geen rente aan de leden vergoed.  
Bij het beëindigen van het lidmaatschap kan het spaartegoed door het vertrekkende lid binnen 3 
maanden na beëindiging lidmaatschap worden opgevraagd bij de penningmeester, die daarna zal 
zorgdragen voor de uitbetaling van het opgebouwde saldo op een door het ex-lid schriftelijk 
opgegeven rekening. Indien het spaartegoed voor het vetrekkende lid niet binnen deze termijn wordt 
opgevraagd, vervalt het spaartegoed aan de vereniging en wordt dan beschouwd als donatie.  

Artikel 7. Verzekeringen 
M-leden zorgen zelf voor verzekering van de instrumenten die bij hen in eigendom zijn, en voor een 
reisverzekering bij concertreizen. De vereniging is gevrijwaard van schade aanspraken. 
 
Artikel 8. Taken en verantwoordelijkheden 
8.1.  Er bestaan geen andere functies in het orkest dan die in de Statuten en verder in het 
kwaliteitshandboek zijn genoemd. 
 
8.2.  Het bestuur maakt afspraken met de dirigent op basis van de BvOi Modelovereenkomst voor 

dirigenten en instructeurs. De uiteindelijke overeenkomst dient te voldoen aan de eisen die daaraan 

worden gesteld op de op dat moment geldende (fiscale) wet- en regelgeving. 

 

8.3. Het bestuur stelt werkgroepen en commissies in en benoemt de leden. Taken en functies 

worden in ene kwaliteitshandboek uitgewerkt.  

 

8.4. Ook niet-leden kunnen taken uitvoeren ten gunste van de vereniging. 

 

8.5. De ledenadministratie wordt bijgehouden door het secretariaat. De ledenlijst wordt in de vorm 

van een ‘smoelenboek’ door de webmaster beschikbaar gesteld op het besloten deel van de website.  

Artikel 9. Onvoorziene gevallen  
Bij geschillen en zaken waar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet in voorzien, besluit het 

bestuur. 

 

Artikel 10. Ingangsdatum 

Dit Huishoudelijk Reglement is door de algemene vergadering van de Bouw- en Infraharmonie 

Nederland vastgesteld op 9-6-2018. Deze datum geldt ook als ingangsdatum van het reglement. 


