Beschermheer van de vereniging is de edelachtbare
heer H.J van Schaik, burgemeester van Harderwijk

Algemene informatie Stedelijke Harmonie Harderwijk

Van harte welkom bij de Stedelijke Harmonie Harderwijk. Hierbij willen wij je graag informeren over een
aantal praktische zaken.
Adresgegevens
Deventerweg 42, 3843 GD Harderwijk
Tel.nr.: 0341-426490 (vanuit het gebouw kun je niet bellen)

Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Contributie:

Corianne van de Berg; voorzitter@stedelijke-harmonie.nl
Eric Pierens; info@stedelijke-harmonie.nl
Ype Wijnia; penningmeester@stedelijke-harmonie.nl
Willem-Jan van Ooijen; contributie@stedelijke-harmonie.nl

Afdelingen
Onze vereniging bestaat uit vier vaste onderdelen en kennen elk een vertegenwoordiger die
verantwoordelijk is voor praktische zaken binnen de eigen afdeling. Elke vertegenwoordiger heeft tevens
zitting in het bestuur.
1. Concertorkest
Rudolf Troelstra; concertorkest@stedelijke-harmonie.nl
2. Opleidingsorkest
Maaike Pierens; opleidingsorkest@stedelijke-harmonie.nl
3. Majorettes
Wendy van Breemen; majorettes@stedelijke-harmonie.nl
4. Clarinet Choir Windstreken Jeroen Oordt; windstreken@stedelijke-harmonie.nl ,
tel.nr. 0341-432994/06-24947237

Artistieke leiders
Dirigent Concertorkest:
Dirigent Opleidingsorkest:
Trainer Majorettes:
Dirigent Clarinet Choir Windstreken:

Wendy Biljard
Johan de Jong
Bianca Blanke
Titus Koster

Commissies
Binnen onze vereniging worden tal van commissies gevormd, zoals muziekcommissie, barcommissie,
concertcommissie, uniformcommissie enz. Deze commissies worden aangestuurd vanuit het bestuur.
Voor een of meerdere commissies kun je je beschikbaar stellen. Hiervoor kun jij je opgeven bij het bestuur of de
afdelingsvertegenwoordiger.
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Website/PR
Op de website www.stedelijke-harmonie.nl vind je nog veel meer informatie, zoals data optredens,
foto’s en filmpjes. Daarnaast laat de vereniging zich zien op social media, zoals Facebook en Twitter.
Wij hanteren een privacy-beleid volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De
vereniging behoudt zich het recht voor om informatie die de vereniging en/of persoon schade toe
brengen te (laten) verwijderen.
Website-beheerder (PR) is Jeroen Oordt; info@jeroenoordt.nl , tel.nr. 0341-432994 / 06-24947237

Kleding
Uniform, majorette-kleding, accessoires en baton worden in bruikleen gegeven. Hiervoor wordt een
borgsom gevraagd. Wanneer je het lidmaatschap wilt beëindigen, wordt de borgsom geretourneerd,
mits de kleding/accessoires in goede staat en gestoomd (uniform) worden ingeleverd.
Uniform / kleding wordt beheerd door: Judith Oordt (Concertorkest), Maaike Pierens (Opleidingsorkest)
en Mirjam Foppen (Majorettes).

Contributie
Voor alle afdelingen geldt een contributiebedrag van € 15,00 per maand. Voor meerdere gezinsleden
is er een kortingsregeling van toepassing. Het bedrag dient te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL66
INGB 0002811444 t.n.v. Stedelijke Harmonie Harderwijk. Het heeft de voorkeur om de contributie per periodieke
overschrijving te doen met de naam van het verenigingslid waarvoor wordt betaald.

Gezinslid:
Eerste gezinslid
Tweede gezinslid
Derde gezinslid
Vierde gezinslid

Contributie per maand:
€ 15,=
€ 13,85
€ 12,75
€ 11,70

Kidstwirl
Bij oefenen van een solo/duo voor een Concours/Festival wordt dit beschouwd als individuele lessen.
Net als bij muzikanten wordt dan één op één lesgegeven, vergelijkbaar met muziekles.
Voor dit oefenen wordt een bijdrage gevraagd van € 5,= euro per maand.
De contributie van de Kidstwirl moet maandelijks worden voldaan op bankrekeningnummer NL66 INGB
0002811444 t.n.v. Stedelijke Harmonie Harderwijk.

Instrumenten
Een instrument lenen van de vereniging is mogelijk. Je betaalt hiervoor een bedrag van € 45,00 per
jaar. Je kunt contact opnemen met de beheerder instrumentarium:
Ruben Palsgraaf; ruben06@hetnet.nl , 0341-460581/06-51781132.
De contributie van de instrumenten huur moet in het eerste kwartaal van het jaar worden voldaan op
bankrekeningnummer NL66 INGB 0002811444 t.n.v. Stedelijke Harmonie Harderwijk.

Gebouw
Onze vereniging bezit een eigen gebouw en daar zijn wij erg blij mee. De beheerder is
eindverantwoordelijk voor het gehele onderhoud van het gebouw. Echter, de leden van de vereniging
zijn medeverantwoordelijk.
De schoonmaak wordt door de leden per toerbeurt gedaan. Hiervoor kun je je opgeven.
Iedereen die ons gebouw bezoekt, dient zorgvuldig om te gaan met alle spullen in het gebouw en het
gebouw bij vertrek netjes achter te laten.
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Het gebouw wordt regelmatig verhuurd aan derden. Leden kunnen zich opgeven om zich in te zetten als
vrijwilliger, bijvoorbeeld door mee te helpen achter de bar.

Tenslotte
Het kan voorkomen dat jou iets dwars zit of dat je om bepaalde redenen niet op de repetities of
trainingen kan komen. Kijk dan eerst even of datgene wat voor jou een probleem is bij een van de
vertegenwoordigers thuishoort of neem anders contact op met een bestuurslid. Met elkaar kunnen we
onduidelijkheden/problemen oplossen.
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen; neem gerust contact op met een
van de bestuursleden of vertegenwoordiger van de afdeling waar jij lid van bent.
Wij hopen dat je veel plezier zult hebben binnen onze vereniging.

Het Bestuur
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