Christelijke Brassband Euphonia Wolvega

Huishoudelijke
reglementen
“Euphonia” 2020.

Arnold van Opstall
17-02-2020 v 2.0

P a g i n a 2 | 13

Inhoud
BESTUUR: ................................................................................................. 5
FUNCTIONARISSEN: .................................................................................. 5
BEHEER NOOTGEBOUW 2: ............................................................................... 5
INSTRUMENTENBEHEER: .................................................................................. 5
MUZIEKBIBLIOTHEEK:...................................................................................... 6
A-orkest : .............................................................................................. 6
B-orkest : .............................................................................................. 6
UNIFORMBEHEER: .......................................................................................... 6
A-orkest : .............................................................................................. 6
B-orkest : .............................................................................................. 6
C-orkest : .............................................................................................. 6
DIVERSE COMMISSIES:.............................................................................. 6
ACTIVITEITEN COMM. B-ORKEST: ...................................................................... 6
KASCOMMISSIE:............................................................................................. 6
MUZIEK COMMISSIE A-ORKEST: ........................................................................ 7
PR COMMISSIE: ............................................................................................. 7
REDACTIE EUPHONIA: ..................................................................................... 7
SOCIAAL MEDIA/ FACEBOOK: ............................................................................ 7
WEBSITE EUPHONIA ....................................................................................... 7
SPONSOR COMMISSIE: .................................................................................... 7
AFMELDINGEN:.............................................................................................. 7
A – orkest :............................................................................................ 7
B – orkest : ............................................................................................ 7
C – orkest : ............................................................................................ 7
INKOOP BAR: ................................................................................................. 8
LIEF EN LEED: ................................................................................................ 8
A – orkest :............................................................................................ 8
B – orkest : ............................................................................................ 8
DIRIGENTEN: ................................................................................................. 9
A-orkest : .............................................................................................. 9
B-orkest : .............................................................................................. 9
C-orkest : .............................................................................................. 9

P a g i n a 3 | 13

REPETITIETIJDEN: ........................................................................................... 9
A – orkest :............................................................................................ 9
B – orkest : ............................................................................................ 9
C – orkest : ............................................................................................ 9
KLEDING: ................................................................................................ 10
A – orkest............................................................................................ 10
B – orkest ............................................................................................ 10
C – orkest ............................................................................................ 10

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email gemeld te
worden bij de secretaris. Uiterlijk op de laatste datum van het
lidmaatschap dient het instrument schoon en het uniform schoon en netjes
bij één van de bestuursleden ingeleverd te worden. Na inlevering van deze
zaken is het voormalig lid vrijgesteld van betaling van contributie en zal
(indien van toepassing) de incasso van de contributie stopgezet worden.

INSTRUMENTENBEHEER ......................................................................... 10
VERZEKERINGSPREMIE INSTRUMENT ..................................................... 11
AVG REGELING (PRIVACY WET) ............................................................... 11
CONTRIBUTIE: ......................................................................................... 12
BETALING CONTRIBUTIE ................................................................................. 12
HOOGTE VAN DE CONTRIBUTIE........................................................................ 12
FINANCIËLE ACTIES T.B.V. VERENIGING: ............................................................ 12
OPZEGGEN LIDMAATSCHAP ............................................................................ 13

P a g i n a 4 | 13

P a g i n a 13 | 13

Contributie:
Bestuur:
Betaling contributie
De betaling van contributie vindt per maand via automatische incasso
plaats. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de eerstvolgende
maand na de jaarvergadering aangepast, op basis van de inflatie van het
voorgaande jaar zoals berekend door het CBS.
Voor het jaar 2019 zal er een indexering plaats vinden van 1,7% ten
opzichte van 2018, uitgezonderd het A-orkest. Zij hebben i.v.m. de nieuwe
dirigent een verhoging gehad op 01-09-2018.

Hoogte van de contributie
01-01-2018
Leden
per maand
A-orkest leden
€ 21.00
A-orkest leden/studenten € 16.00
B-orkest leden 18+ leden € 16.30
B-orkest leden student/18- € 14.00
C-orkest leden
€ 10,00

01-09-2018
per maand
€ 25.00
€ 20.00

01-04-2019
per maand

€ 16,60
€ 14,50
€ 10,35

Het 3de lid binnen een gezin, krijgt de goedkoopste 25% korting.
Het 4de lid binnen een gezin, krijgt de goedkoopste 50% korting.

Voorzitter:
Sjoerd de Vries
voorzitter@euphoniawolvega.nl
Secretaris + Ledenadministratie
Arnold van Opstall
secretaris@euphoniawolvega.nl
Penningmeester:
Mark Jan Bakker
penningmeester@euphoniawolvega.nl
Algemeen bestuurslid + activiteiten:
Andre van der Honing
activiteiten@euphoniawolvega.nl
Algemeen bestuurslid + activiteiten:
Geert Wardenier
activiteiten@euphoniawolvega.nl
Algemeen bestuurslid + activiteiten:
Marijke Schaaphok
activiteiten@euphoniawolvega.nl

06-20033936

06-54290487

06-33978472

06-37614906

06-10066067

06-10319467

Functionarissen:
Beheer Nootgebouw 2:

Financiële acties t.b.v. vereniging:
Om het voortbestaan van de vereniging te blijven garanderen is het nodig
om op iedere wijze mede zorg te dragen voor een inkomsten stroom. Dit
houd in dat er regelmatig financiële acties georganiseerd worden. Dit is een
activiteit van de vereniging die over de gehele breedte van de vereniging
gedragen wordt.
Indien het niet mogelijk is om hier aan mee te werken dan is er vanuit de
ledenvergadering van 2018 de mogelijkheid geboden om dit af te kopen in
de vorm van een jaarlijkse gift van €30 per jaar.
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Arnold van Opstall
06-54290487
gebouwenbeheerder@euphoniawolvega.nl

Instrumenten beheer:
Vacant
instrumentenbeheerder@euphoniawolvega.nl
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Muziekbibliotheek:
A-orkest :
Wianda Dijksma
bibliothecaris@euphoniawolvega.nl

06-53483007

Schades en/of onvolkomenheden aan het instrument dienen zo snel
mogelijk gemeld te worden aan de instrumentenbeheerder. Als het
instrument hersteld moet worden, dan zal er overleg plaats vinden tussen
de instrumentenbeheerder en de penningmeester. Alleen zij beslissen over
de reparatie. Bij reparaties waarvan de kosten hoog zijn zal een beslissing
genomen worden door het bestuur. Reparaties worden in principe
uitgevoerd door Van der Glas te Heerenveen.

B-orkest :
Bert Aarssen
bibliothecaris@euphoniawolvega.nl

06-50282989

Aankoop van bijv. dempers, harpjes, slagwerk stokken e.d., altijd via de
penningmeester.
Aangekochte artikelen zonder toestemming van de penningmeester
worden niet vergoed. Let hier goed op.

Uniformbeheer:
A-orkest :
Yvonne Brouwer

06-14918414

Verzekeringspremie instrument

B-orkest :
Miranda Huitema

Aankoop van mondstukken wordt alleen gedaan in overleg met de dirigent
en overleg met de penningmeester (bestuur).

06-36198550

C-orkest :
Miranda en Yvonne
kleding@euphoniawolvega.nl

De instrumenten die Euphonia ter beschikking stelt zijn verzekerd tegen
beschadiging en diefstal. De premie voor de verzekering wordt twee keer
per jaar (Juni en december) automatisch geïncasseerd bij de leden. Het
bedrag wordt gebaseerd op de totale verzekeringspremie gedeeld door het
aantal leden.

AVG regeling (privacy wet)
Diverse commissies:
Activiteiten Comm. B-orkest:
Erica Heslinga
Geert Wardenier
Miranda Huitema
activiteiten-b@euponiawolvega.nl

06-39677375
06-10066067
06-36198550

Indien er vragen zijn omtrent de AVG regeling dan kunt u altijd contact
opnemen met de secretaris van de vereniging. Op de website staat een link
waarin up to date de wijzigingen bijgehouden word.
Mocht u van mening zijn dat de opgave die u gedaan hebt gewijzigd moet
worden neem dan contact op met de secretaris.

Kascommissie:
Thijmen Krikke
Joas Bron

06-20979882
06-51611353
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Muziek commissie A-orkest:

Kleding:
Kledingvoorschrift tijdens optreden
A – orkest
Uniform
zwarte sokken + zwarte schoenen.
B – orkest
Uniform
zwarte sokken + zwarte schoenen.
C – orkest
Uniform
zwarte sokken + zwarte schoenen.
Het uniform is verkrijgbaar bij de uniformbeheerder en blijft eigendom van
Euphonia. Het uniform mag uitsluitend gebruikt worden tijdens optredens
van Euphonia, en dus niet tijdens andere aangelegenheden.
Bij schade-, vermissing of vervanging moet er altijd een melding plaats
vinden aan de uniformbeheerder. Mochten er kosten aan verbonden zijn
dan zal dit in samenspraak met de gebruiker en de uniformbeheerder
overlegd worden. Dit kan bijv. 50% om 50 % zijn.
Indien het uniform(deel) voor de 2de keer vermist wordt dan zal de
gebruiker de kosten betalen voor het nieuwe uniform(deel).
Indien er reparaties gedaan moeten worden aan het uniform dan is word
dit gemeld bij de betreffende uniformbeheerders. Ook word er een
melding gedaan worden bij de penningmeester.
Daarna kunt u het betreffende kledingstuk van Euphonia naar
“Het Lint – kledingreparaties & stomerij” brengen.
Het adres is Hoofdstraat Oost 3, tel: 0561-750334 of 06-15208000.

Hendry van Loo
Andre van der Honing
Jan Hoekstra
Rianne Dirksma
Marijke Schaaphok

06-51238111
06-37614906
06-53736370
06-54674525
06-10319467

PR commissie:
Wianda Dijksma

06-53483007

Redactie Euphonia:
Wianda Dijksma

06-53483007

Sociaal media/ facebook:
Erica Heslinga
Marije van Opstall

06-39677375
06-52262459

Website Euphonia
Bestuur
webmaster@euphoniawolvega.nl

Sponsor Commissie:

Instrumentenbeheer
De leden worden geacht, om de door de vereniging beschikbaar gesteld
instrument en toebehoren, met zorg te onderhouden. De instrumenten
dienen buiten repetitie en/of concerten mee naar huis genomen te
worden.

Marijke Schaaphok
Marije van Opstall
Siebrand Bootsma

06-10319467
06-52262459
06-29560922

Afmeldingen:
A – orkest :

Instrumenten en diverse toebehoren dienen niet uitgeleend te worden aan
derden.
Structureel gebruiken van instrument en toebehoren bij andere
verenigingen is alleen mogelijk na overleg met het bestuur.
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Frederieke Friso

06-33702667

B – orkest :

Via de B-orkest App of Joost Molenaar

06-51108545

C – orkest :

Marian van der Honing

06-29350507
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Inkoop bar:
Petra Hoekstra

06-31748419

Dirigenten:
A-orkest :

Lief en Leed:

Hendry van Loo

06-51238111

A – orkest :
Marijke Schaaphok
Marije van Opstall

06-10319467
06-52262459

Froukje Hoekstra

06-83253556

C-orkest :

B – orkest :
Esther Pesman

B-orkest :

06-23498405

Marian van der Honing

06-29350507

Repetitietijden:
A – orkest :
Donderdag

19.30 – 22.15 uur Euphonia Nootgebouw 2

B – orkest :
Maandag

19.00 – 21.00 uur Euphonia Nootgebouw 2

C – orkest :
Donderdag
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17.30 – 18.30 uur Euphonia Nootgebouw 2
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