Drumfanfare “St. Jan” Babberich
Huishoudelijk reglement
Lidmaatschap
Art 1.
Men is lid van de vereniging als men zich daartoe heeft opgegeven bij de secretaris en het lidmaatschap
door het bestuur is bevestigd.
Het bestuur is bevoegd een aanmelding, onder opgaaf van reden, te weigeren.
Art 2.
Opzegging van het lidmaatschap geschiedt bij de secretaris. Na opzegging dienen de in bruikleen gegeven
eigendommen van de vereniging (zie art. 4) binnen een maand bij de daartoe aangewezen beheerder te
worden ingeleverd. De in bruikleen gegeven instrumenten/goederen dienen schoon en deugdelijk te
worden ingeleverd.
Art 3.
Leden worden geacht kennis te hebben genomen van de AVG verklaring / privacy policy van de vereniging,
die ingezien kan worden op de website van de vereniging. Leden hebben recht op inzage, rectificatie of
verwijdering van persoonsgegevens. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van de
ontvangen persoonsgegevens.
Contributie
Art 4.
De contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld. Het contributiejaar is gelijk aan het
kalenderjaar.
De huidige contributie voor leden t/m 15 jaar bedraagt €75,00. De huidige contributie voor leden vanaf 16
jaar bedraagt €120,00. De contributie voor rustende leden bedraagt €70,00.
De contributie is over het gehele jaar verschuldigd en dient overgemaakt te worden op
NL46RABO0304852767 o.v.v. naam en jaartal. De contributie dient vóór 31 december van het lopende
kalenderjaar in zijn geheel te zijn voldaan.
De volgende betalingsmogelijkheden zijn toegestaan:
•
De contributie in januari voor het gehele jaar voldoen
•
De contributie voor de helft in januari en voor de helft in juli voldoen
•
Elke maand 1/12e deel van de contributie voldoen
Het wordt aanbevolen om een periodieke betalingsopdracht in te stellen bij de bank.
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Nieuwe leden dienen vanaf het eerstvolgende kwartaal na aanvang van het lidmaatschap contributie te
betalen. Over het kwartaal waarin het lidmaatschap begint hoeft geen contributie betaald te worden. Bij
beëindiging van het lidmaatschap heeft het vertrekkend lid recht op terugbetaling van de contributie van
de volledige kwartalen beginnend na de datum van opzegging tot het eind van het lopende kalenderjaar.
De contributie voor het kwartaal waar de datum van opzegging in valt zal niet worden terugbetaald.
Bezittingen en eigendommen van de vereniging
Art 5.
De instrumenten, het muziekrepertoire, de lessenaar, de uniformen en toebehoren, welke eigendom van
de vereniging zijn, worden aan de leden in bruikleen verstrekt. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de aan
hem in bruikleen verstrekte goederen. Deze dienen door hem of haar goed te worden onderhouden en
schoongehouden. Indien een lid verzaakt regelmatig onderhoud te plegen is het bestuur gerechtigd dit
onderhoud op kosten van het lid te laten uitvoeren. Bovendien is het bestuur bevoegd de in bruikleen
verstrekte goederen terug te vorderen en het lid het gebruik ervan te ontzeggen.
Kosten van reparaties welke het gevolg zijn van normale slijtage en gebruik zijn voor rekening van de
vereniging. Kosten van reparaties welke het gevolg zijn van roekeloos of nalatig gedrag van een lid kunnen
op hem/haar worden verhaald. Noodzakelijke reparaties dienen bij de instrumentenbeheerder te worden
gemeld. Alleen via, of met toestemming van deze, worden instrumenten bij een reparateur aangeboden.
De kosten van op eigen initiatief uitgevoerde reparaties worden door de vereniging niet vergoed.
Repetities
Art 6.
Van ieder lid wordt verwacht dat deze de wekelijkse repetitie bijwoont. Deze vindt plaats op
maandagavond. De huidige repetitietijden zijn:
Gezamelijke repetitie van 19.00 tot 21.00 uur of gescheiden repetitie bestaande uit groepsrepetitie van
19.00 tot 19.45 uur voor één van de blaassecties met aansluitend gezamenlijke repetitie van 19.45 uur tot
21.00 uur voor alle blaassecties. De slagwerkgroep heeft groepsrepetitie van 19.30 tot 21.00 uur. De
groepsrepetities vinden plaats zoals vastgelegd in het repetitieschema. Het bestuur heeft het recht om het
schema tussentijds te wijzigen.
De leiding tijdens de repetities is in handen van de dirigent; hij/zij heeft de volmacht van het bestuur om
tijdens repetities de leden aan te spreken op eventueel ongewenst gedrag. Bij afwezigheid van de dirigent
zal door het bestuur een vervanger aangewezen worden die onder de zelfde condities als de dirigent
leiding zal geven aan de repetitie.
Tijdens optredens en repetities wordt van de leden verwacht dat zij hun mobiele telefoon uitgeschakeld
hebben.
Daarbij wordt tevens verwacht dat ieder lid tijdig aanwezig is, dit ook met het oog op een ongestoorde
repetitie voor de medemuzikanten. Bij verhindering dient men zich tijdig telefonisch af te melden bij het
daarvoor verantwoordelijk bestuurslid. Dit geldt ook voor optredens.
Indien een lid gedurende langere tijd veelvuldig afwezig is zal hij/zij daar door het bestuur op worden
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aangesproken. In dat gesprek zullen de redenen voor verzuim aan de orde komen en afspraken voor de
komende tijd gemaakt worden. Indien de gemaakte afspraken door dat lid niet worden nagekomen en het
bestuur van oordeel is dat het verzuim van dien aard is dat het voortduren van het lidmaatschap niet
langer gewenst is, is het bestuur bevoegd het lidmaatschap te beëindigen of op te schorten en de in
bruikleen verstrekte instrument(en)/goederen in te nemen.
Bestuur
Art 7.
Het bestuur bestaat uit zeven personen. Wijzigingen in bestuursleden of functies dienen door de
ledenvergadering te worden goedgekeurd. Het DB (dagelijks bestuur) bestaat uit drie leden te weten: de
voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur bestuurt de vereniging en waakt daarbij in het
bijzonder over de belangen van de vereniging. Het bestuur laat zich bijstaan door diverse commissies. De
commissies hebben allen een contactpersoon in het bestuur maar kunnen te allen tijde verzoeken,
initiatieven en ideeën bij het bestuur naar voren brengen. Uitvoering van een en ander zal altijd in goed
overleg en pas na toestemming van het bestuur kunnen geschieden.
Het bestuur vergadert gewoonlijk eens per maand. Tijdens die vergaderingen komen alle door leden
ingebrachte zaken zoveel als mogelijk aan de orde.
Optredens
Art 8.
Voor optredens maakt drumfanfare “St. Jan” gebruik van twee verschillende uniformen:
Het officiële uniform bestaande uit:
- Kolbak met pluim of baret (door de vereniging in bruikleen gegeven)
- Uniform jas (door de vereniging in bruikleen gegeven)
- Polo shirt met logo (nieuwe leden krijgen één exemplaar van de vereniging. Eventuele extra polo
shirts kunnen bij de vereniging worden aangeschaft)
- Volledig witte broek
- Witte sokken
- Volledig zwarte schoenen
Het zomertenue bestaande uit:
-

Giletje (door de vereniging in bruikleen gegeven)
Blouse met korte mouwen voorzien van drumfanfare logo (dienen te worden aangeschaft)
Volledig witte broek
Witte sokken
Volledig zwarte schoenen

Per gelegenheid wordt door het bestuur besloten en tijdig aan de leden doorgegeven welk uniform
gedragen wordt.
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De leiding tijdens marsoptredens is in handen van de tambour-maître. De leiding tijdens concerten is in
handen van de dirigent. Er wordt van ieder lid verwacht, de door hem of haar gegeven aanwijzingen op te
volgen, zodat een goed en ordentelijk verloop van het optreden wordt gerealiseerd. Tevens wordt van
ieder lid verwacht voor, tijdens en na het optreden het uniform gepast te dragen.
Acties
Art 9.
Van alle leden van 12 jaar en ouder wordt verwacht dat zij hun bijdrage leveren aan de diverse acties die
de drumfanfare organiseert.
Overige zaken
Art 10.
Leden die eigendommen en instrumenten voor activiteiten buiten de vereniging wensen te gebruiken,
dienen dit vooraf te melden bij het bestuur. Het bestuur is bevoegd gebruik van instrumenten bij andere
activiteiten, om haar motiverende redenen, niet toe te staan.
Indien leden van drumfanfare “St. Jan” tevens lid zijn van een andere muziekvereniging en zij een
instrument van drumfanfare St. Jan in bruikleen hebben, wordt van deze leden verwacht dat zij bij
samenvallen van activiteiten, de belangen van drumfanfare St. Jan laten prevaleren.
Art 11.
Het is een lid niet toegestaan om via ongeacht welk openbaar (communicatie) medium (Facebook, Twitter,
Internet, etc.) uitlatingen over de vereniging te doen die het aanzien van de vereniging en/of haar leden
kan schaden. In geval van overtreding kan schorsing of beëindiging van het lidmaatschap volgen.
Art 12.
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet van een duidelijk antwoord voorziet beslist het
bestuur.
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