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Leden 
De Harmonie  is een vereniging met leden, die deelnemen aan activiteiten van het 
Orkest. Een keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. De 
secretaris maakt daarvan notulen. 
 

Het bestuur 
Naast natuurlijk de actieve inzet van de leden, dirigenten, instructeurs en docenten 
staat of valt het goed functioneren van een vereniging uiteraard met de aanwezigheid 
van een daadkrachtig bestuur. Dat is bij de Harmonie niet anders. Het bestuur wordt 
statutair gekozen door de leden. De bestuursleden hebben onderling de taken 
verdeeld. Het bestuur bestaat uit: 
President 
Secretaris 
Penningmeester 
Commissaris leerling opleiding 
Commissaris Pers & Propaganda 
Commissaris Algemene zaken  
Commissaris Evenementen 
 

Beschermheer 
De vereniging kent een beschermheer. De beschermheer vertegenwoordigt de 
vereniging mee naar buiten toe. Hij is geen deel van het bestuur maar woont de 
bestuursvergaderingen wel bij als gewaardeerd adviseur. Beschermheer is dhr. F. 
Nellissen. 
Traditioneel is de burgemeester van de stad Venlo ere-Beschermheer van de 
vereniging, Dhr. A. Scholten. 
 

Directie  
De vereniging kent een bestuur, een korps, een jeugdharmonie en een 
hermeniekapel. 

Het korps bestaat uit de leden van de vereniging die een voldoende muzikaal niveau 
hebben bereikt, zulks ter beoordeling van de dirigent. Daarnaast kan het bestuur de 
toelating toetsen op grond van leeftijd van het lid. Het korps staat onder de muzikale 
leiding van de dirigent dhr. J. Bartels. 

De jeugdharmonie bestaat uit jeugdige leden van de vereniging, aangevuld met 
versterkingen vanuit het korps. Jeugdleden die doorstromen naar het grote korps 
mogen deel uit blijven maken van de jeugdharmonie. De Jeugdharmonie staat onder 
leiding van de tweede dirigent, dhr. H. Boom. 

De vereniging kent naast het korps nog de Hermeniekapel. De leden van de 
Hermeniekapel kiezen zelf hun dirigent (dhr. W. Schreurs) en bepalen zelf wie deel 
uitmaakt van de kapel. Lidmaatschap van de kapel geschiedt op uitnodiging door de 
kapelleden. 

Verder beschikt de Harmonie over een muziekcommissie die samen met de directie 
verantwoordelijk is voor het repertoire. 
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Contributie 
Alle leden verplichten zich tot het betalen van een financiële bijdrage aan de 
vereniging. Deze bijdrage is (afhankelijk van de persoonlijke situatie) opgebouwd uit  
contributie, lesgeld, en bijdragen aan het instrumenten en uniformen fonds. 
Leerlingen starten pas met het betalen van contributie en lesgeld na een vooraf met 
de leerlingencoördinator overeen gekomen aantal proeflessen. De financiële 
bijdragen worden door de penningmeester elk jaar (liefst met een  
automatische incasso) geïnd. Een tweede, derde of volgend lid uit één 
gezin krijgt korting. Elk jaar worden (automatisch) de bedragen door de  
penningmeester aangepast. De nieuwe bedragen worden via de jaarvergadering 
vastgesteld en via mail aan de leden bekend gemaakt.  
 
Het beëindigen van het lidmaatschap dient (bij voorkeur schriftelijk) te gebeuren bij 
de secretaris en penningmeester. Het afmelden kan alleen per de eerste van elk 
kwartaal (dus  
per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Er zal geen restitutie plaatsvinden. 
Het is niet alleen de bedoeling, dat alle leden van de vereniging deelnemen aan 
muzikale verenigingsactiviteiten. Ook wordt hun actieve inbreng verlangd bij 
activiteiten die erop gericht zijn de verenigingskas te spekken. Daarbij kan het 
bijvoorbeeld gaan om het verkopen van loten, de jaarlijkse Harmonie in wijn actie of 
specifieke donateur acties. Al deze activiteiten worden tijdig door het bestuur bekend 
gemaakt. 
 

Opleiding 
De Harmonie biedt jong muzikaal talent alle kansen om binnen haar vereniging een 
gedegen muzikale opleiding te volgen. Ouders en leerlingen worden  
periodiek over de voortgang geïnformeerd, over de vorderingen die zijn gemaakt. Elk 
jaar kunnen onze leerlingen ook aan familie, vriendjes en vriendinnetjes en andere 
belangstellenden laten horen waar zij op dat moment muzikaal staan. Hiervoor 
organiseert de vereniging een aparte avond of vormt het een onderdeel van het 
jaarlijkse grote concert. 
 
Leerlingen 
De leerlingen krijgen elke week les, tenzij in onderling overleg anders wordt bepaald. 
Deze lessen vinden altijd plaats in ons Clublokaal “’t Ald Weishoes”. 
Elke leerling ontvangt elk jaar aan het begin van het seizoen (of daarna als een 
leerling later in het seizoen start met proeflessen) een overzicht van alle leerlingen  
die van desbetreffende docent les hebben.  
Als een leerling een keer niet op de les aanwezig kan zijn, is het prettig dit zo 
spoedig mogelijk bij de docent te melden. 
 
Examens 
Binnen de Harmonie worden leerlingen in maximaal drie jaar klaargestoomd voor het 
A-examen en twee jaar later het B-examen.  
Een examen bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Om leerlingen 
goed voor te bereiden op het spelen in een orkest is het namelijk noodzakelijk dat  
er naast het goed kunnen spelen op het gekozen instrument ook een stukje theorie 
geleerd wordt.  
De theorielessen worden afgesloten met een examen.  
Na dit theorie-examen vindt het praktijkexamen plaats, mits er natuurlijk een 
voldoende gehaald is voor de theorie.  
Het praktijkexamen vindt meestal plaats in juni/juli, vlak voor de zomervakantie. 
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Om goed te kunnen musiceren op het door de Harmonie gewenste niveau is het 
behalen van een B-diploma voldoende. Het staat leden uiteraard vrij hier  
bovenop nog vervolgopleidingen te volgen (C-of D Diploma). De vereniging is bereid 
hier op kosten van het betreffende lid faciliterend in te ondersteunen. 
 
Voor het volgen van de lessen en het halen van de examens is er per leerling per 
jaar een bijdrage: 
      A.   Examen 125,- euro per jaar 

B.    Examen 175,- euro per jaar 
C.    Examen 200,- euro per jaar 
D.    Examen 250,- euro per jaar 

 
Klas 
Om jonge kinderen. zo vroeg mogelijk te interesseren voor muziek probeert de 
Harmonie jaarlijks in samenwerking met Skooly een project te organiseren.  
Dit project wordt bij voldoende animo gevolgd door een opleiding binnen het 
jeugdorkest. Dit alles kan worden gezien als een aanloop naar het reguliere 
opleidingstraject van de Harmonie. Hierover wordt ieder jaar afzonderlijk  
gecommuniceerd. 
 
Orkest 
Na het behalen van het A-examen gaat de leerling, onder begeleiding van een 
contactpersoon, deelnemen aan het harmonieorkest. De repetities van dit orkest zijn 
op de dinsdagavond van 20,00 uur tot 22.00 uur. Bij verhindering dient een lid zich 
per mail of telefonisch  
af te melden bij de contactpersoon voor het orkest zijnde dhr. J. Gubbels en bij diens 
afwezigheid dhr. N. Driessen.  
De namen van de leden die zich voor die avond afgemeld hebben worden vermeld 
bij de mededelingen bij aanvang van de pauze. 
 
De leden worden over de activiteiten op de hoogte gehouden door: 

1. Jaar programma 
2. Mededelingen tijdens de repetities 
3. Maandelijkse nieuwsbrief 
4. Aangepaste mails  
5. Web site 

 

Uniformen 
De leden van de Harmonie krijgen een uniform. In overleg met de  
contactpersoon vanuit het bestuur wordt een geschikt moment gekozen om een 
uniform te passen. Het uniform bestaat uit een broek, een colbertjasje, een 
overhemd  
een zwarte stropdas, een windjack en een giletje. 
Elk lid dient zelf te zorgen voor zwarte sokken en zwarte schoenen.  
(Elk lid is zelf verantwoordelijk voor een uniform dat schoon is. Het uniform dient dan 
ook regelmatig door de leden gestoomd te laten worden. Het uniform blijft  
eigendom van de Harmonie en bij beëindiging van het lidmaatschap dient alles  
weer zo spoedig mogelijk gestoomd ingeleverd te worden.  
Bij optredens en serenades wordt in het volledige uniform opgetreden. Het bestuur 
kan gezien de weersomstandigheden bepalen van dit uitgangspunt af  
te wijken.  
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Instrumenten 
Binnen de vereniging kennen we instrumenten welke privé-eigendom zijn en 
instrumenten, die eigendom zijn van de vereniging. Ieder lid is verantwoordelijk voor  
zijn/haar eigen instrument, zowel wat betreft onderhoud als wat betreft schade en 
verlies. Bij nalatigheid of in gebreke blijven zal (wanneer het een instrument van de 
vereniging betreft) het betreffende lid aansprakelijk gesteld kunnen worden en zullen  
eventuele financiële consequenties op hem of haar kunnen worden verhaald. Dit ter 
beoordeling van het bestuur. 
Regulier onderhoud in het kader van slijtage wordt door de vereniging opgepakt. 
.  
Onderhoud instrumenten 
Houten blaasinstrumenten 
Na ieder gebruik van het instrument dient dit droog gemaakt te worden met een 
zachte doek en/of borstel. 
Zilveren of verzilverde delen afpoetsen om transpiratie van de handen en andere 
lichaamszouten en –zuren niet de kans te geven in te vreten. 
Houten blaasinstrumenten thuis in de koffer bewaren, dus niet op de standaard. 
(tegen krom trekken). 
Houten blaasinstrumenten zeker niet bij de verwarming plaatsen. 
 
Wanneer met de trom buiten in de regen is gespeeld, is het belangrijk dat de trom 
met een handdoek weer helemaal droog gemaakt wordt. Zeker bij de randen tussen  
het vel en de trommel.  
 
Verzekering instrumenten 
Alle instrumenten van de vereniging zijn verzekerd voor diefstal en schade. Ook privé 
-instrumenten vallen onder deze verzekering. 
 
Gebruik bij andere activiteiten 
Dit dient ten allen tijde in overleg met en met toestemming van de contactpersoon 
vanuit het bestuur te geschieden. Dit is een voorschrift van de verzekering. 
 
Reparaties 
Het is verboden om zelf aan het instrument te ‘sleutelen’ of andere reparaties uit te 
voeren. Vraag bij problemen advies/hulp binnen de vereniging - bestuur.  
Wanneer niet zelf voor de oplossing gezorgd kan worden, wordt de reparatie extern 
uitbesteed. Het is niet toegestaan dit op eigen initiatief extern te regelen. Het 
vorenstaande geldt uiteraard niet wanneer er sprake is van een eigen instrument. 

 
Activiteiten  
Elk lid ontvangt een jaarplanning meerdere keren per seizoen een nieuwsbrief en 
wekelijks mededelingen met betrekking tot de activiteiten. Ook staan deze vermeld 
op onze site. Gedurende het hele seizoen zijn er daarnaast extra serenades 
mogelijk. Iedereen wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.  
Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn in het voorjaar o.a.:  
Vastelaovend 
Mis Kappelletje van Genooi. 
Venlonaar van het Jaar. 



7 
 

Concert Maaspoort. 
Jeugddag. 
Harmonie in Wijn. 
Verassingsconcert. 
BBQ. 
Het inhalen van Sinterklaas in Uerdingen-Krefeld. 
Sint Nicolaas – Sint Maarten – Vierdaagse – Palmhôltje op toerbeurt. 
En nog veel meer……………. 

 
Serenades 
Vanaf het moment dat een leerling een uniform heeft, wordt hij-zij geacht mee te 
lopen en aanwezig te zijn bij alle serenades. We vertrekken op het tijdstip dat vooraf 
bekend is gemaakt via de activiteitenlijst, via de mail of mededelingen. Iedereen dient  
ruimschoots, bij voorkeur een kwartier, voor vertrek aanwezig te zijn. 
  

Extra activiteiten 
Elk onderdeel van de harmonie kent zijn eigen specifieke activiteiten, soms geregeld 
door iemand van het bestuur, soms door de eigen muziekdocent, soms door leden  
onderling geregeld, en soms een combinatie van bestuur en werkgroep van leden, 
zoals het:  
 
Jeugdkamp - Jeugddag: 
Niet alleen de muziek staat centraal, maar het plezier maken met elkaar. Leden  
leren elkaar tijdens een kamp of andere activiteit beter  
kennen. Speurtochten, een bonte avond, zeskamp, workshop en vele andere 
activiteiten maken deel uit van het afwisselende programma.  
Een kleine bijdrage kan gevraagd worden. 
 

Website 
De Harmonie beschikt over een mooie website www.harmonie-venlo.nl 
Deze website is steeds up to date en is niet alleen voor belangstellenden van buiten  
de vereniging, maar ook voor de eigen leden zeker de moeite waard om regelmatig 
te bezoeken. De site bevat o.a. een collectie foto’s van verschillende optredens,  
geluidsfragmenten, een actuele agenda en actuele nieuwsberichten. Het beheer van 
de site wordt door een lid van de vereniging, dhr. G. Simon 
 
 

Privacy beleid 
De harmonie heeft in het kader van de verplichte AGV per 25 mei 2018 een eigen 
Privacy-beleid / reglement. Ieder lid dient hiervan kennis genomen te hebben en 
conform te handelen. Leden zijn hierop gewezen en zijn akkoord gegaan met dit 
beleid. Bij inschrijving als nieuw lid gaat het nieuwe lid ook akkoord met dit privacy-
beleid/reglement 
Dit reglement is terug te vinden op de website van onze vereniging. 
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KONINKLIJK  PHILHARMONISCH  GEZELSCHAP  VENLO 

OPGERICHT 1 JULI 1822 

“DE HERMENIE”   

 
AANMELDFORMULIER  
    
 Achternaam: …………………………………………………………………  
    
 Voorletters:  …………………………………………………………………  
    
 Roepnaam:  …………………………………………………………………. 
 
 Geboortedatum: ……………………………………………………………………  
    
 Adres:  ……………………………………………………………………. 
   
 Postcode:  ……………………………………………………………………. 
        
 Woonplaats : …………………………………………………………………….  
    
 Telefoonnummer: ……………………………………………………………………. 
    
 Mobiel nummer: …………………………………………………………………….  
    
 E-�mailadres(sen)……………………………………………………………………  
    
 Meldt zich aan als lid van Het Koninklijk Philharmonisch gezelschap Venlo 
 voor de sectie: Starter / Jeugdorkest / Korps (Doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
 Instrument:………………………………………………………………………..  
    
 Eigen instrument:  Ja  / Nee  
    
  Reeds een diploma? A / B / C / D 
  
  Aanmelddatum: ………………………………………………………………  
    
  Handtekening: ………………………………………………………………  
    
  Indien minderjarig dan handtekening van één van de ouders.  
       
  Opmerkingen: ………………………………………………………………… 
 
 He nieuwe lid verklaart tevens akkoord te gaan met het privacy beleid/reglement van de Harmonie. 
    
  Dit formulier inleveren bij/zenden aan:  
  Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo 
  T.a.v. Secretariaat 
  Postbus 296 
  5900 AG Venlo  
  WWW.harmonie-venlo.nl    
   
 Betaling van de contributie geschiedt via automatisch incasso.  
 Hierover krijgt u t.z.t. bericht van de penningmeester.  
 De algemene voorwaarden zoals vermeld in de statuten en huishoudelijk  
 Reglement zijn van toepassing.  
    
Ingangsdatum contributie:  ….-….-20.. 
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Infoboekje? JA / NEE 
    
 


