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Doelstelling Huishoudelijk reglement 
Met dit huishoudelijk reglement willen we de taken en verantwoordelijkheden van zowel het 
bestuur, de commissies als de leden vastleggen. 
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden tijdens de ledenvergadering, 
indien dit wordt verzocht door tenminste 1/3 van de leden of op voorstel van het bestuur. 
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of 
met de statuten van "AMICITIA", zoals die zijn vastgelegd bij besluit van de algemene 
vergadering van 5 februari 1979. Bij onduidelijkheden zullen de statuten leidend zijn. 

 
Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 14 juni 2016. 
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Muziekvereniging 
 
 
"AMICITIA" is opgericht op 17 oktober 1907.  
 
Het doel van onze vereniging luidt volgens artikel 2 van de statuten: 

"De vereniging heeft ten doel het organiseren van muzikale én culturele 
manifestaties alsmede het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande 
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin."  

 
Om dit doel te bereiken is het natuurlijk nodig dat onze leden plezier hebben in het samen 
muziek maken. Dat is daarom het hoogste doel dat we voor onze leden proberen na te 
streven. 
 
 
De muziekvereniging bestaat uit vier onderdelen, namelijk: 

• Fanfareorkest Amicitia  

• Slagwerkgroep Percussâo 

• Jongerenband BonuZ  

• Jeugdband KabOOm!  
 
Het fanfareorkest maakt muziek van deze tijd. De muziekkeuze is veelzijdig, van filmmuziek, 
swing, tot moderne en oude popmuziek. Optredens worden op een creatieve manier 
vormgegeven, voorbeelden hiervan zijn themaconcerten, Vrienden van Amicitia Live en 
dinerconcerten. 
Het orkest gaat uit van een fanfarebezetting, maar er is ook ruimte voor andere instrumenten 
buiten deze traditionele bezetting. 
De muzikanten hebben minimaal het niveau HaFa A of gelijkwaardig.  
 
De slagwerkgroep is een groep ritmische muzikanten die zelfstandig optreden maar ook het 
fanfareorkest kan ondersteunen.  
 
De jongerenband is een band met jonge muzikanten vanaf 13 jaar. Zij kiezen en maken hun 
eigen muziek.  
 
De jeugdband is een band voor jonge, beginnende muzikanten, in principe tot 13 jaar. De 
muzikanten moeten ten minste één jaar muziekles hebben gehad. Ook zij kiezen en maken 
hun eigen muziek.  
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Bestuur 
 
Het bestuur van de muziekvereniging bestaat bij voorkeur uit 7 leden: voorzitter, 
penningmeester, secretaris, vicevoorzitter en overige bestuursleden. De bestuursleden 
worden gekozen door de algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt rechtstreeks 
gekozen door de leden, de overige bestuursfuncties worden binnen het bestuur verdeeld.  
Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. Bij tussentijds aftreden, kunnen de 
overige bestuursleden een nieuw (tijdelijk) bestuurslid aanstellen. Bij de eerstvolgende 
vergadering kan deze aanstelling door de algemene ledenvergadering worden bekrachtigd. 
Voor elk muziekonderdeel (fanfareorkest, slagwerkgroep, jongerenband, jeugdband) is er 
één contactpersoon vanuit het bestuur.  
Bij elke activiteit is één bestuurslid aangewezen als contactpersoon van de werkgroep. De 
werkgroep regelt inhoudelijk de activiteiten, inclusief het kledingvoorschrift.  
 
Rooster van aftredende bestuursleden; telkens na 3 jaar: 

• 2015 voorzitter en 1 lid 

• 2016 penningmeester en 1 lid 

• 2017 secretaris en 2 leden. 
 
 

Lidmaatschap 
 
Onze vereniging kent reguliere leden en junior leden, begunstigers en ereleden. Junior leden 
zijn leden tot de leeftijd van 16 jaar op 1 januari. De junior leden zijn niet stemgerechtigd.  
Begunstigers zijn leden die alleen een financiële bijdrage betalen aan de vereniging. 
Ereleden zijn leden die zich jarenlang erg verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging 
en die vrijgesteld zijn van contributie.  
 
Het lidmaatschap gaat in op het moment van inschrijving. Vooraf aan het lidmaatschap is het 
mogelijk om een maand proef te draaien. Nieuwe leden dienen zich bij aanvang te laten 
registreren middels een inschrijfformulier.  
De contributie voor de leden is vanaf juli 2016 vastgesteld op € 11,- per maand. 
Begunstigers betalen € 41,- per jaar. Ereleden hebben de mogelijkheid om een vrijwillige 
bijdrage te geven. 
 
De contributie wordt geïnd door of vanwege het bestuur. 
De betaling dient te geschieden via automatische incasso, per kwartaal of per half jaar. 
Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de penningmeester. Voor de automatische 
betalingen dient men aan de penningmeester van de vereniging een machtiging af te geven. 
Bij aanmelding wordt contributie berekend naar rato van de resterende maanden van het 
lopende jaar. 
Bij het in bruikleen nemen van een instrument wordt er een opslag op de contributie 
berekend, voor meer informatie zie paragraaf “Instrumenten”, op bladzijde 6. Ook deze 
betaling dient te geschieden via de automatische incasso, per kwartaal of per half jaar. 
Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de penningmeester. 
 
Om onze vereniging financieel gezond te houden zal er, naast het musiceren, op alle leden 
een beroep worden gedaan voor de volgende activiteiten: 

▪ Oud papier ophalen (elke 2e maandag van de maand, alleen voor leden ouder dan 18 
jaar). 

▪ Financiële acties, bijvoorbeeld in het kader van de april actiemaand. 
▪ Het verrichten van hand- en spandiensten bij de door de muziekvereniging te 

organiseren activiteiten. 
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Inkomsten en uitgaven 
 

Alle uitgaven door leden of commissies dienen te allen tijde vooraf door de penningmeester 
te worden goedgekeurd. Declaraties dienen te geschieden met overlegging van bon / 
rekening / kwitantie. Alle inkomsten uit bijvoorbeeld donaties, giften, vergoedingen bij 
optredens etc. dienen onverwijld binnen 2 weken te worden afgedragen aan de 
penningmeester. 
Het totaal aan uitgaven voor een bepaalde post mag het - door de Muziekvereniging - 
goedgekeurde budget niet overschrijden. Indien overschrijding toch noodzakelijk wordt 
geacht, zal hiervoor schriftelijke toestemming van het bestuur van de muziekvereniging 
noodzakelijk zijn. 
 
 

Algemene ledenvergadering 
 

Minimaal 1 maal per jaar is de vereniging verplicht een algemene ledenvergadering te 
beleggen. Hierin zullen in ieder geval de volgende onderwerpen ter sprake worden 
gebracht: jaarverslag van het afgelopen jaar, financiële verslaggeving van het afgelopen 
jaar, benoemen van een kascontrolecommissie, budgetten voor het komende jaar, 
benoemen van bestuursleden en activiteiten voor het komende jaar. Daarnaast kunnen, tot 
7 dagen voor de algemene ledenvergadering, door leden onderwerpen voor deze 
vergadering schriftelijk worden aangedragen. 
 
 

Muzikale leiding 
 
Ieder muziekonderdeel heeft zijn eigen muzikale leiding, te weten een dirigent voor het 
fanfareorkest, een instructeur voor de slagwerkgroep en een bandcoach voor zowel de 
jongerenband als de jeugdband.  
 
De muzikale leider, die geen lid van de vereniging behoeft te zijn, dient over voldoende 
muzikale aanleg en scholing te beschikken om repetities en uitvoeringen te leiden en nieuwe 
muzikanten op te leiden. 
Het bestuur kan bepalen, dat aan een muzikale leider voor elke door hem geleide repetitie of 
uitvoering een, door het bestuur in overleg met de muzikale leider vast te stellen, vergoeding 
wordt uitgekeerd ten laste van de verenigingskas. 
In overleg met alle leden beslist het bestuur over aanstelling en ontslag van de muzikale 
leider. Er wordt een contract getekend met de muzikaal leider voor 1 jaar, waarbij elk jaar 
een gesprek zal plaats vinden over een mogelijke verlenging. Voor zowel de dirigent van het 
fanfareorkest als de instructeur van de slagwerkgroep is er een maximale duur van het 
contract van 5 jaar. 
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Muziekuitvoering en repetities 
 

De muzikanten zijn verplicht regelmatig bij de repetitie en/of uitvoering aanwezig te zijn. 
Mocht een lid verhinderd zijn, dan dient hij/zij zich zo vroeg mogelijk af te melden bij de 
muzikaal leider/contactpersoon. Ouders / verzorgers van jeugdleden dienen hun kinderen 
ziek c.q. af te melden voor repetities en uitvoeringen. 
Indien een lid meerdere malen, achtereenvolgens zonder gegronde reden of zonder 
voorafgaande kennisgeving, muziekuitvoeringen of repetities heeft verzuimd, kan hij door het 
bestuur hierop worden aangesproken. 
 
Het bestuur bepaalt, zo mogelijk in overleg met alle betrokkenen, plaats, dag en uur van de 
repetities of muziekuitvoeringen. 
Repetitietijden zijn: Dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur voor het fanfareorkest. 
   Woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur voor de slagwerkgroep 
   Woensdagavond van 20.15 uur tot 21.15 uur voor de jongerenband 
   Vrijdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur voor de jeugdband 
   Extra repetities in overleg. 
 
 

Muzieklessen 
 
Binnen de muziekvereniging is het voor de leden mogelijk om muzieklessen te volgen. Er 
worden muzieklessen gegeven in koperen blaasinstrumenten, slagwerk/percussie en gitaar.  
Ter kennismaking worden er 4 proeflessen aangeboden tegen een gereduceerd tarief.  
 
 

Instrumenten 
 
Muzikanten moeten in principe zelf voor een instrument zorgen. Leden die in het 
fanfareorkest spelen kunnen in overleg gebruik maken van een instrument van de 
vereniging. Dit is ook van toepassing op de leden van de slagwerkgroep. Bij het in bruikleen 
nemen van een instrument wordt er een opslag op de contributie berekend. Ingangsdatum 
van deze opslag is 01-07-2015.  
Vanaf 01-07-2015: € 3,- per maand 
Vanaf 01-01-2016: € 4,- per maand 
Vanaf 01-01-2017: € 5,- per maand. 
 
Alle door of vanwege het bestuur verstrekte instrumenten en toebehoren blijven eigendom 
van de vereniging. De gebruiker tekent bij ontvangst een formulier. Iedereen dient zeer 
zorgvuldig met deze spullen om te gaan en hieraan het nodige klein onderhoud zelf te 
verrichten. Indien reparatie noodzakelijk is, dan moet dit bij een aangegeven bestuurslid 
worden gemeld, waarna deze actie onderneemt. 
Muzikanten die een eigen instrument bespelen, krijgen geen korting op de contributie o.i.d., 
maar hun instrument zal dan bij de muziekvereniging worden verzekerd.  
Muzikanten met een eigen instrument dat in dienst van het fanfareorkest wordt gebruikt, 
kunnen na overleg met het bestuur in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten van 
een jaarlijkse onderhoudsbeurt en van eventuele schade, opgelopen bij normaal gebruik in 
het fanfareorkest.  
 
Van de vereniging ontvangen instrumenten, muziekstukken en andere goederen mogen door 
het lid niet aan anderen worden afgegeven of uitgeleend, tenzij met schriftelijke goedkeuring 
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of na schriftelijke opdracht van het bestuur. Zonder toestemming van het bestuur mogen 
voornoemde goederen eveneens niet door het lid voor andere doeleinden worden gebruikt. 
Daar waar leden hun instrument willen gebruiken om tevens te kunnen musiceren bij andere 
verenigingen wordt dit schriftelijk vastgelegd. In overleg kan hier een vergoeding voor 
gevraagd worden. Tevens geldt dat normaal onderhoud voor rekening is van Amicitia. 
Schade aan het instrument tijdens gebruik bij een andere vereniging zal geheel voor 
rekening van het lid zijn, tenzij deze schade gedekt wordt door een verzekering. 
 
Bij het einde van het lidmaatschap is het lid verplicht het instrument, de muziekstukken en 
andere goederen, welke hij van de vereniging voor gebruik heeft ontvangen, terstond in 
goede staat bij het bestuur in te leveren. 
De vereniging is tijdens de repetities, muziekuitvoeringen, reizen, e.d. verzekerd tegen door 
de leden van de vereniging aan derden toegebrachte schade. De vereniging is niet 
verzekerd tegen verlies, diefstal en beschadigingen van persoonlijke bezittingen der leden. 
 
 

Kleding 
 
Aan alle fanfareleden, m.u.v. de jeugdige leden, wordt door de vereniging een kostuum 
verstrekt. Dit kostuum bestaat uit een colbert, pantalon, gilet voor de heren, overhemd en 
buitenjas. 
Jeugdige leden dragen aangepaste kleding, bestaande uit een trui, wit overhemd en een 
donkere broek. Elk lid dient zelf te zorgen voor zwarte schoenen en zwarte sokken.  
Elk lid dient zelf zorg te dragen voor het in goede staat houden van het kostuum. 
Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen het kostuum en / of andere kleding terstond te 
worden ingeleverd. Bij het inleveren van het kostuum wordt verlangd dat het kostuum 
gestoomd is. Indien dit niet het geval is, zal de vereniging op kosten van het betreffende 
verenigingslid het kostuum laten stomen. 
 
De slagwerkgroep beschikt over een polo. Bij samenspelen met het fanfareorkest beschikt 
de slagwerkgroep over een vergelijkbaar kostuum als het fanfareorkest, inclusief de 
buitenjas.  
 
 

Muziekkeuze 
 
Voor alle onderdelen van de muziekvereniging bepaalt het bestuur mede de richting van de 
muziekkeuze. 
Bij het fanfareorkest wordt de muziekkeuze verder ingevuld door de muziekcommissie. De 
commissie dient uit een oneven aantal en tenminste 5 personen te bestaan. In deze 
commissie heeft in ieder geval de dirigent en een afgevaardigde van het bestuur zitting. 
De overige plaatsen, tenminste 3, worden ingenomen door personen uit het orkest. Om 
steeds nieuwe inbreng te garanderen, zal van de mensen uit het orkest jaarlijks een lid 
afvallen en zal er een nieuw lid worden toegevoegd, die dan tenminste 3 jaar zitting heeft. 
Het aanmelden geschiedt tijdens de algemene ledenvergadering. De commissie zal zo vaak 
als noodzakelijk is bijeenkomen op een van te voren vastgestelde dinsdagavond na de 
repetitie in Den Brink. Van elke bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt. 
De commissie heeft, als het gaat om investeringen, alleen een adviserende bevoegdheid.  
Bij de slagwerkgroep bestaat de muziekcommissie uit de instructeur en twee leden.  
Bij de jongerenband en de jeugdband wordt de muziekkeuze bepaald door de bandcoach in 
overleg met de bandleden.  
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Lief en Leed 
 
Indien het bestuur mondeling of schriftelijk tijdig op de hoogte wordt gebracht van wijzigingen 
in privé omstandigheden, zoals geboorten, huwelijken, overlijden, enz. zal door het bestuur 
hieraan, voor zover een en ander mogelijk is, aandacht worden gegeven in de vorm van 
bijvoorbeeld een bezoek, een felicitatie kaart, een serenade, enz. 
 
Binnen de vereniging kennen we jubilarissen. Spelende leden worden gehuldigd als een lid  
resp. 10 jaar, 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar of 60 jaar onafgebroken lid is. 
 
 
IN ALLE GEVALLEN WAARIN DE STATUTEN OF HET REGLEMENT NIET IS VOORZIEN, 
BESLIST HET BESTUUR. 
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Bijlage: Contactgegevens 
 
 
BESTUUR: 
 Gertrude Graumans  voorzitter 
 0162 – 43 04 86   teraalst8@gmail.com 
 
 Matthijs Braat   secretaris 
 06 – 27568677    secretaris@amicitiadenhout.nl 
 
 Henriëtte Wevers    penningmeester 
 0162 – 42 52 49   henriette@amicitiadenhout.nl 
 

Marina Damen 
0162 – 45 40 85   marina.damen@casema.nl 

 
Anja van Vugt 
0162 – 75 07 45   anjajac@hotmail.nl 

 
 Véronique van den Biggelaar 
 0162 - 42 60 90   veronique.b@kpnmail.nl 
 
CONTACTPERSOON PER MUZIEKONDERDEEL: 
Fanfareorkest Amicitia   Gertrude Graumans 
Slagwerkgroep Percussâo   Tonnie de Jongh 
Jongerenband BonuZ    Véronique van den Biggelaar 
Jeugdband KabOOm!    Véronique van den Biggelaar 
 
CONTACTPERSOON ONDERHOUD INSTRUMENTEN: 
Minus van Gils 
 
CONTACTPERSONEN KLEDING: 
Rikky Bul      
Henny van Oosterhout 
 
DIRIGENT: 

Frank Vermast   info@frankvermast.nl 
06 – 24 58 67 26 

 
SLAGWERKINSTRUCTEUR: 

Oscar Alblas 
06 – 30 42 98 81   info@oscaralblas.nl 

 
MUZIKAAL LEIDER JONGERENBAND: 
 Paul Kruis 

06 – 42 11 10 38   info@paulkruis.nl 
  
MUZIKAAL LEIDER JEUGBAND: 
 Harm van Bennekom 
 06 – 41 50 76 39   harmvanbennekom@hotmail.com 
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