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1. Inleiding 
 

-

 

 

 

 

1.1 Doelstelling van de vereniging 
-  

 

Dit doel wil de vereniging bereiken door: 

 Het stimuleren van muziekonderricht. 

 Het geven van concerten en uitvoeringen. 

 Het deelnemen aan concoursen en festivals 

 Het opluisteren van plechtigheden en openbare feestelijkheden. 
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2. Bestuur en organisatie 
 

2.1 Bestuur 
Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden: 

 De voorzitter 

 De secretaris 

 De penningmeester 

 Drie leden (vanaf 2013) 

De eerste drie vormen samen het dagelijks bestuur.  
Het bestuur wordt door de ledenvergadering benoemd. Het gekozen bestuur legt verant-
woording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering, die minstens eenmaal per 
jaar wordt gehouden.  Volgens de statuten treden de bestuursleden na 6 jaar af en kunnen 
dan herkozen worden.  
Het huidige aantal van vijf leden is eigenlijk niet genoeg. Het is noodzakelijk het bestuur aan te 
vullen met een aantal leden die de verschillende commissies vertegenwoordigen in het be-
stuur. Na de jaarvergadering 2013 bestaat het bestuur uit zes leden.  

 

2.2 Commissies 
Caecilia is niet georganiseerd rondom commissies, met als gevolg hoge creativiteit en inventi-

viteit bij het organiseren van concerten, bijeenkomsten, een jeugdprogramma en andere acti-

viteiten. Door voor deze onderwerpen commissies op te richten ontstaat er meer structuur en 

wordt bestaande kennis beter bewaard. 

In de volgende hoofdstukken worden een aantal commissies toegelicht. Besproken worden: 

 Muziekcommissie 

 Concertcommissie 

 Jeugdcommissie 

 Streetband commissie 

 Commissie werving nieuwe leden 

 Commissie instrumenten 

 Bibliotheekcommissie 

 Kledingcommissie 

 Commissie social media 

 Sponsorcommissie 

 
De taken en invulling van de commissies komen hierna terug. Elke commissie valt onder de 

eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Elke commissie heeft een voorzitter die functio-

neert als contactpersoon naar het bestuur. De contactpersoon kan ook lid van het  bestuur 

zijn. 
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3. Beleid 
 

3.1 Algemeen 
Vanuit het verenigingsbelang is het noodzakelijk dat er tussen het bestuur, de diverse commis-

sies en de leden een goede communicatie aanwezig is en dat er ten behoeve van de coördina-

tie van het geheel goede afspraken gemaakt worden. Dit is nodig om de doelen van de vereni-

ging optimaal te realiseren.  

Het werven, begeleiden en opleiden van jeugdleden is belangrijk om het harmonie- en het 

jeugdorkest op volle sterkte te krijgen.  

Daarnaast is aandacht nodig om de financiële huishouding weer gezond te krijgen. 

 

3.2 Dirigent 
Om de gewenste kwaliteit te realiseren is het wenselijk dat de verschillende geledingen onder 

deskundige leiding staan en dat deze leiding wordt ondersteund door het bestuur, dat de 

voorwaarden schept die nodig zijn om tot goede muzikale prestaties te komen. 

De dirigent van het orkest is verantwoordelijk voor de muzikale prestaties. Vanuit deze ver-

antwoordelijkheid dient zij1 de bezetting van het orkest mede te bepalen en in overleg met 

het bestuur tot verwezenlijking van deze bezetting te komen.  

De dirigent bepaalt, in overleg met bestuur, muziekcommissie en de concertcommissie, de 

keuze van de muziek die uitgevoerd gaat worden, waarbij uiteraard suggesties van de leden 

welkom zijn. 

 

3.3 Orkest 
Zoals in het algemeen beleid is aangegeven, zal de komende jaren er naar gestreefd worden 

om het huidige niveau op zijn minst te handhaven. Een graadmeter zou deelname aan con-

coursen kunnen zijn. Het uitgangspunt voor deelname aan een concours is het behalen van 

een eerste prijs met eventueel promotie. Het deelnemen aan een concours wordt uitgevoerd 

met eigen leden. 

Om aan dit beleid te voldoen is uitbreiding van het orkest gewenst. De minimale instrumenta-

le bezetting staat in de tabel hieronder aangegeven. 

In de algemene jaarvergadering van 2013 is besproken dat er geen animo is om mee te doen 

aan een concours. Er is wel belangstelling om mee te doen aan een festival.  

 

Uit onderstaand overzicht blijkt, dat er ruimte is bij diverse secties. Handhaving en verdere 

uitbouw van het niveau van het orkest vereist een zo optimaal mogelijke invulling. Daarom zal 

binnen het beleid voor de komende jaren een hoge prioriteit dienen te worden gegeven aan 

de uitbreiding van deze secties. 

 

                                                      
1 Waar zij staat in de tekst mag ook ‘hij’ gelezen worden. 
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 Gewenste bezetting Huidige bezetting Gewenste aanvulling 

Solo en eerste klarinet 6 4 2 

Tweede en derde klarinet 12 6 6 

Basklarinet 1 1 - 

Dwarsfluit 4 4 - 

Hobo 1 1 - 

Altsaxofoon 3 3 - 

Tenorsaxofoon 2 2 - 

Baritonsaxofoon 1 1 - 

Fagot 2 2 - 

Trompet 6 3 3 

Hoorn 4 4 - 

Bariton/Tuba 5 3 2 

Trombone 4 3 1 

Bas 2 + Esbas 2  Esbas 

Slagwerk 4 incl melodisch 2  
Totaal 57 41 15 

Aantallen ‘Huidige bezetting’ bijgewerkt naar stand van zaken eind 2013 
 

3.4 Jeugd en / of opleidingsorkest 
Binnen Caecilia lopen jeugd- en opleidingsorkest door elkaar. Er is eigenlijk geen sprake van 

een ‘echt’ opleidingsorkest, waarin (jeugd)leden deelnemen die pas net met een instrument 

beginnen. Deelname aan het jeugdorkest staat open voor iedereen die minimaal een jaar er-

varing heeft op een harmonie-instrument. 

De meeste leden van het huidige jeugdorkest zijn toe aan een overstap naar het harmonie-

orkest. Daarmee bieden we deze leden een nieuwe uitdaging. Echter, het is ook de moeite 

waard dat ze in het jeugdorkest blijven spelen om een opvang te bieden aan nieuwe jeugdle-

den die we moeten werven. Daarom zullen we de leden van het huidige jeugdorkest die daar 

aan toe zijn uitnodigen om mee te gaan spelen met de harmonie én te vragen om lid te blijven 

van de jeugd en mee te werken aan het werven van nieuwe jeugdleden. 

 

De jongere jeugd die overstapt naar het harmonie-orkest verlaat de repetities met de pauze, 

rond een uur of 21:00. Dat is goed, want tot het einde blijven zou te laat worden. Maar van de 

oudere jeugd wordt verwacht dat ze de hele repetitie deelnemen. Huiswerk, proefwerken en 

examenweken vragen ook veel tijd, en school is nóg belangrijker dan muziek. Maar door in de 

planning rekening te houden met ‘dinsdag – muziekdag’ (en dus weinig tijd voor huiswerk) kan 

dat best.  

 

3.5 Streetband 
De Streetband vormt een belangrijk onderdeel van de vereniging. Niet in de laatste plaats 

omdat de Streetband een belangrijke bron van inkomsten vormt. De bezetting van de Street-

band is niet breed en door het wegvallen van de jarenlange vaste organisator van de Street-

band en door een steeds kleinere bezetting zijn de inkomsten behoorlijk teruggelopen. Daar-
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om is het van belang dat de Streetband weer een eigen commissie krijgt die de zorg voor de 

repetities, het repertoire, de optredens en de bezetting voldoende aandacht geeft.  

 

3.6 Concerten 
Het belangrijkste concert van Heilooër Harmonie-orkest Caecilia is het nieuwjaarsconcert. Dit 

wordt altijd vroeg in januari gepland. Dit is een concert van het harmonie-orkest. Het jeugdor-

kest treedt in de regel niet op. 

Het andere optreden is het voorjaars- of donateursconcert. Dit is een gezamenlijk concert van 

harmonie- en jeugdorkest.  

 

 Uit&Zo (voorheen Uitmarkt) 

 Avondvierdaagse 

 De Streetband haalt Sinterklaas binnen in Heiloo 

 Lente en najaarsoptredens 

 

 

In de algemene jaarvergadering van 2013 is besproken dat er geen animo is om mee te doen 

aan een concours. Er is wel belangstelling om mee te doen aan een festival.  

 

 

 

3.7 Repetities 
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-

 

–

 

 

3.8 Opleiding 

 

 

-
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3.9 Werving 

 

 

3.10 Instrumenten  

 

 

 
Bij het kopen van instrumenten dient rekening te worden gehouden met kwaliteit en al aan-

wezig instrumentarium. Aandachtspunten bij het instrumentenbeheer zijn: 

 Registratie instrumentarium, merk, aankoopdatum en bezitter; 

 Goed onderhoud, tijdige reparatie; 

 Creëren van bewustzijn bij leden van kosten en zorgvuldigheid; 

 Tijdig innemen van instrumenten bij gestopte leden; 

 Stimuleren aankoop eigen instrumenten via de vereniging; 

 Onderhoud eigen instrumenten via vereniging.  

 
-

 

 

3.11 Muziek 
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3.12 Uniformen / kleding 

 

a) Kleding is nog sneller uit de mode dan vroeger. Ook al lijken uniformen tijdloos, ze zijn het 

niet.  

b) Samenwerken met andere verenigingen en aantrekken van projectleden vraagt om uni-

forme kleding in plaats van een klassiek uniform. Een uniform is in zo’n situatie niet han-

dig. We pleiten ervoor op een flexibele outfit te koersen. Ook vanwege de eventuele pro-

jectleden. Projectleden hebben we nodig omdat het gebleken is een goede manier te zijn 

om ons orkest aan te vullen. 

c) Het zou kunnen zijn dat het voor de meeste jeugdleden (maar niet voor allemaal) aantrek-

kelijk is geen uniform te moeten dragen. 
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3.13 Accommodatie / huisvesting 

 

 

 

3.14 Onderhouden van externe contacten 

 

 

3.15 Website en Social Media 
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4. Financiën  

4.1 Inleiding  

 

 

 

 Contributie 

 Streetband 

 Gemeentelijke of andere subsidie 

 Donateurs 

 Sponsors 

 Overige inkomsten 
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4.2 Beleid 

 

 

 

 

4.3 Contributie 
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5. Activiteiten 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. Slot 
 

 

 

 

 

 


