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LIDMAATSCHAPSREGLEMENT 
MUZIEKVERENIGING FRISSELSTEIN 

Versie F.1.6 
 

zoals goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 25 september 2013. 
 
ALGEMEEN 
Artikel 1:  
1.1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. De jaarlijkse algemene 

ledenvergadering wordt uiterlijk 3 maanden na afloop van ieder verenigingsjaar gehouden. Indien in deze 
vergadering een contributieverhoging zal worden voorgesteld anders dan zoals is aangegeven in artikel 2.1. 
van dit reglement, zal het bestuur een voorstel hiertoe vóór 1 juni aan de leden bekend maken middels een 
aankondiging in een verenigingsorgaan.  

1.2. De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 8 jaar. Het bestuur kan hiervoor ontheffing verlenen. 
1.3. Jaarlijks per 1 juli worden de contributiebedragen, lesgeldbijdrage en huurbedragen verhoogd op basis van 

de wijziging van het maandprijsindexcijfer januari volgens de Consumentenprijsindex (CPI), alle 
huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alle actuele tarieven worden 
gepubliceerd op de verenigingswebsite www.frisselstein.nl . 

 
 
HOOGTE VAN DE CONTRIBUTIE 
Artikel 2:  
2.1. De hoogte van de contributie is leeftijdsgebonden. Hierbij gelden aparte tarieven voor leden en jeugdleden. 
2.2. Leden van de Raad van toezicht en ereleden met ingang van hun benoeming als zodanig zijn vrijgesteld van 

het betalen van contributie. 
2.3. De jaarlijkse contributie zal worden geïnd door automatische incasso in 4 termijnen van 25% in de 

maanden oktober, december, februari en april. Ieder lid is verplicht voor de contributie-inning een 
automatische incasso of machtiging af te geven.  

2.4. Per 1 juli 2009 hanteert Frisselstein een gezinskorting. Dit houdt in dat het vierde en evt. opvolgende, nog 
thuiswonende, lid van hetzelfde gezin en 18 jaar of jonger is, vrij is/zijn gesteld van contributie. 

 
 
OPZEGGING LIDMAATSCHAP: 
Artikel 3: 
3.1. Het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar te worden 

opgezegd. Deze opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden aan de ledenadministratie. 
3.2. Niet tijdige opzegging betekent dat het lidmaatschap wordt voortgezet tot 30 juni van het daarop volgende 

jaar en dat over deze periode contributie verschuldigd is. 
3.3. In bijzondere omstandigheden kan een verzoek tot tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap aan het 

bestuur worden voorgelegd. 
3.4. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal het lid uiterlijk binnen 14 dagen na opzegging alle zaken welke 

eigendom zijn van de vereniging zoals instrument, kleding, muziekpartijen aan de vereniging ter vrije 
beschikking stellen. Na correcte en volledige inlevering zal de ter zake gestelde waarborgsom(men) aan het 
lid worden gerestitueerd. 

 
 
VERWERVING GELDMIDDELEN DOOR LEDEN: 
Artikel 4: 
4.1. Om extra geldmiddelen voor de vereniging te verwerven kan het bestuur voorstellen tot deelname aan een 

actie voor fondsenwerving. Voorbeeld van een dergelijke actie is de Grote Club Actie. 
4.2. Deelname aan een dergelijke actie kan betekenen dat leden verplicht worden tot aankoop van loten, die 

vervolgens door de leden verkocht kunnen worden. 
4.3. Leden zullen uiterlijk 1 juni door het bestuur worden geïnformeerd wanneer er sprake is van een actie tot 

fondsenwerving met de verdere details van de actie. Uitvoering kan dan in het nieuwe seizoen plaatsvinden. 
4.4. Het voorstel zal worden voorgelegd aan Algemene Leden Vergadering die goedkeuring moet verlenen.  
4.5. De eventuele financiële verplichting zal worden vermeld op de jaarrekening en via automatische incasso 

worden bij de leden worden geïnd. 
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HUUR EN GEBRUIK VAN EEN INSTRUMENT: 
Artikel 5: 
5.1. Indien een lid niet over een eigen instrument beschikt of kan beschikken is het mogelijk dat er een 

instrument wordt gehuurd van de vereniging mits er een geschikt instrument beschikbaar is. 
5.2. Het bestuur stelt jaarlijks een huurprijs vast. De huurprijs van een instrument dat eigendom is van de 

vereniging of door een ander lid of derde aan de vereniging ter beschikking wordt gesteld zal in 4 termijnen 
zal, gelijktijdig met de contributie worden afgeschreven van een door het lid op te geven bank- of 
girorekening. 

5.3. Het bestuur stelt jaarlijks een waarborgsom vast voor de huur of het gebruik van een instrument van de 
vereniging. 

5.4. Voor het gebruik van slagwerkinstrumenten wordt geen waarborg en huur in rekening gebracht. 
5.5. Indien men op verzoek van de vereniging overstapt op een ander instrument en tijdelijk meerdere 

instrumenten ter beschikking heeft van de vereniging is in deze periode slechts voor één instrument huur en 
waarborg verschuldigd. 

 
 
EIGEN INSTRUMENT: 
Artikel 6: 
6.1 Leden met een eigen instrument kunnen muziek maken bij de vereniging op voorwaarde dat het eigen 
instrument qua kwaliteit en klankkleur past bij de rest van het instrumentarium. Dit is ter beoordeling van de 
dirigent.  
6.2 Het onderhoud aan en de verzekering van een eigen instrument is voor rekening van de eigenaar. 
 
 
ONDERHOUD VAN EEN INSTRUMENT: 
Artikel 7: 
7.1 Van instrumenten welke gehuurd worden van de vereniging, door de vereniging ter beschikking zijn 

gesteld en van instrumenten welke eigendom zijn van een lid is het klein dagelijks onderhoud en de kosten 
van verbruiksmaterialen zoals rieten, etc. voor rekening van het betreffende lid. De aanschaf van 
toebehoren zoals een harpje, een demper etc. is eveneens voor rekening van het betreffende lid. 

7.1. Het grote onderhoud, een onderhoudsbeurt en de reparaties van instrumenten welke eigendom zijn van de 
vereniging, gehuurd worden van de vereniging en door de vereniging ter beschikking zijn gesteld is voor 
rekening van de vereniging. 

7.2. Leden met een instrument van de vereniging dienen hun instrument in onderhoud/reparatie geven bij de 
instrumentenbeheerder. 

7.3. Voor leden die een instrument van de vereniging hebben dat niet door de daartoe aangewezen personen kan 
worden onderhouden of gerepareerd geldt dat zij onderhoud en reparatie vooraf bij de 
instrumentenbeheerder dienen aan te vragen met overlegging van een kostenraming. 

 
VERZEKERINGEN: 
Artikel 8: 
8.1. Instrumenten welke eigendom zijn van de vereniging zijn verzekerd door de vereniging. 
8.2. Leden met een eigen instrument dienen, indien gewenst, hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. 
8.3. Schade aan een instrument of verlies door diefstal dat niet onder de dekking van de verzekering van de 

vereniging valt, komt voor rekening van het betreffende lid. 
8.4. Schadegevallen dienen binnen 24 uur bij de secretaris gemeld te worden. Deze zal de 

verzekeringsmaatschappij in kennis stellen en eventueel daarna te volgen acties coördineren. 
8.5. De instrumenten welke door de vereniging zijn verzekerd onder de collectieve verzekering zijn uitsluitend 

verzekerd bij amateur-gebruik 
8.6. Het verzekeringsgebied is Nederland waarbij ééndaagse buitenlandse trip zijn toegestaan. Bij meerdaagse 

buitenlandse reizen geldt een premietoeslag van 10%. 
 
EIGENDOMMEN VAN DE VERENIGING: 
Artikel 9: 
9.1. Buiten de repetities en uitvoeringen mag niemand het instrument, muziek of andere eigendommen van de 

vereniging aan een ander uitlenen. Elk lid bespeelt het aan hem toegewezen instrument en mag dit niet 
ruilen met een ander instrument.  

9.2. Leden zijn verplicht eigendommen van de vereniging zorgvuldig te behandelen.  
9.3. Wanneer eigendommen van de vereniging door grove nalatigheid van hem of haar aan wie het in bruikleen 

is gegeven, defect raakt, betaalt deze zelf de kosten van herstel en bij onherstelbare beschadiging de kosten 
van vervanging. 
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UNIFORM/SHIRT: 
Artikel 10: 
10.1. Aan leden van het groot orkest zal een buitenuniform en een concertuniform ter beschikking worden 

gesteld. Hiervoor is een waarborgsom verschuldigd. 
10.2. Het buitenuniform bestaat uit: een pantalon, een wit overhemd, een gilet, een uniformjas, twee stropdassen. 
10.3. Het concertuniform bestaat uit: een pantalon, een zwart overhemd, een colbertjas, een strik/sjaal. 
10.4. Aan leden van het orkest Eigenwijs zal een gilet, zwart overhemd en strik/sjaal ter beschikking worden 

gesteld. Hiervoor is een waarborgsom verschuldigd 
10.5. Aan leden van de Bigband zal een concertuniform ter beschikking worden gesteld, exclusief colbertjas. 

Hiervoor is een waarborgsom verschuldigd 
10.6. Aan leden die meespelen bij TOF zal een zwart overhemd ter beschikking worden gesteld. Hiervoor is een 

waarborgsom verschuldigd.  
10.7. Voor leden van het Opstaporkest zal een zwart overhemd en sjaal/strik ter beschikking worden gesteld. 

Hiervoor is een waarborgsom verschuldigd, zij dienen zelf voor een zwarte broek te zorgen. 
10.8. Voor zwarte schoenen en sokken dient het lid zelf zorg te dragen. 
10.9. Voor de slagwerkgroepen zal een poloshirt ter beschikking worden gesteld. Deze kleding wordt uitgereikt 

vóór ieder optreden en na ieder optreden weer ingenomen. 
10.10. Kosten voor reiniging van kleding zijn voor rekening van het lid.  
10.11. Alle kleding en andere bezittingen blijven eigendom van de vereniging en dienen bij beëindiging van 

het lidmaatschap gestoomd en gereinigd te worden ingeleverd bij de daarvoor aangewezen persoon. 
10.12. Wanneer kleding niet past dient een lid zelf actie te ondernemen om bij de uniformbeheerder passende 

kleding te verkrijgen.  
10.13. Leden zijn verplicht de voorgeschreven kleding te dragen tijdens uitvoeringen van het betreffende 

orkest. 
10.14. De waarborgsom voor de kleding kan per orkest variëren en zal door het bestuur worden vastgesteld. De 

waarborgsom zal worden geïnd bij het uitreiken van de kleding en worden terugbetaald  als de kleding is 
ingeleverd. 

 
 
MUZIEKONDERWIJS: 
Artikel 11: 
11.1. Leden van de vereniging kunnen muziekonderwijs volgen bij de muziekschool (MiK) in Veghel. De 

vereniging meldt een lid aan bij de muziekschool.  
11.2. De kosten van het lesgeld worden in eerste instantie door de vereniging aan de muziekschool betaald .Tot 

en met het 18e levensjaar van het lid zal de vereniging een bijdrage in het lesgeld verstrekken. Het 
resterende deel van het lesgeld wordt door de vereniging aan het lid in rekening gebracht. Dit bedrag zal in 
4 termijnen worden geïnd middels een automatische incasso.  

11.3. Na het 18e levensjaar kan een lid bij de muziekschool muziekles blijven volgen via de vereniging. Hiermee 
kan een lid nog wel gebruik maken van de speciale lesgeldtarieven , die de vereniging is overeengekomen 
met de muziekschool. De lesgeldkosten worden dan zonder aftrek van de lesgeldbijdrage aan het lid in 
rekening gebracht. 

11.4. Indien leden in het nieuwe seizoen les willen blijven volgen bij de muziekschool dienen zij dit ieder jaar 
uiterlijk voor 1 juni kenbaar te maken aan de ledenadministratie. 

11.5. .Indien een lid naar oordeel van de dirigent “omgeschoold” dient te worden naar een ander instrument, kan 
het bestuur besluiten hiervoor een bijdrage beschikbaar te stellen in de kosten van muziekonderwijs voor 
het nieuwe instrument.  

11.6. De hoogte van de lesgeldbijdrage wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. 
 
 
DOORSTROMING: 
Artikel 12: 
12.1. Het beleid van de vereniging is er op gericht om leden, indien het muzikale niveau zulks toelaat en de 

orkestbezetting zulks toelaat, te laten doorstromen naar een orkest met een hoger muzikaal niveau. Hierbij 
worden de volgende beleidsregels gehanteerd: 

12.2. Doorstromen van Muzikaal Onderwijs  TOF orkest 
 Na 1 jaar muzikaal onderwijs is men verplicht toe te treden tot het TOF orkest of zoveel eerder als de 

dirigent zulks wenselijk acht en/of de betreffende orkestbezetting zulks toelaat. 
12.3. Doorstromen van TOF orkest  Opstap orkest: 
 een lid dat speelt in het TOF orkest is verplicht door te stromen naar het Opstaporkest na het behalen van 

het A-diploma of zoveel eerder als de dirigent zulks wenselijk acht en/of de betreffende orkestbezetting 
zulks toelaat. 

12.4. Doorstromen Opstap orkest  Groot orkest: 
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Een lid dat speelt in het Opstap orkest kan door stromen naar het Groot orkest na het behalen van het B-
diploma (of gelijkwaardig niveau) en op goedkeuring van de dirigent. Het beoordelen van het muzikale 
niveau geschiedt te alle tijden door de dirigent. 

12.5. Het bestuur is bevoegd om voor leden op deze doorstroomregels een uitzondering te maken. 
12.6. Het is een lid toegestaan in een “lager” orkest mee te blijven spelen mits de orkestbezetting zulks toelaat 

en/of de dirigent zulks wenselijk acht. 
12.7. Het bestuur is bevoegd om gastleden uit te nodigen voor bepaalde activiteiten 
12.8. Huurinstrumenten bij doorstroming 

Indien een lid uitstroomt uit het Groot orkest en instroomt in een ander orkest of ensemble en in het bezit is 
van een instrument van de vereniging zal worden bekeken of het wenselijk is dat het instrument behouden 
blijft voor het Groot orkest. In dit geval zal het bestuur zo spoedig mogelijk voor passende vervanging 
zorgdragen. 

 
 
ENSEMBLES: 
Artikel 13: 
13.1 Het bestuur kan besluiten tot het oprichten van een of meerdere ensembles. Onder een ensemble wordt 

verstaan een tijdelijk of permanent muziekgezelschap dat een vast repetitie schema heeft gedurende het 
seizoen van maximaal 1 repetitie per 2 weken. 

13.2 Een ensemble heeft tot doel om als vereniging flexibeler te kunnen reageren op verzoeken tot optredens, 
een bredere diversiteit aan muzieksoorten te bieden of leden een nieuwe muzikale uitdaging te bieden. 

13.3 Verzoeken tot oprichting van een ensemble kunnen worden ingediend bij het bestuur. Het verzoek dient te 
worden onderbouwd met een plan. Hierin is opgenomen het karakter (tijdelijk of permanent), de 
doelstelling en een begroting. 

13.4  Een lid mag toetreden tot een bepaald ensemble indien de bezetting zulks toelaat en het muzikale niveau 
passend is met de overige leden van het betreffende ensemble. Het beoordelen van het muzikale niveau 
geschiedt te alle tijden door de dirigent of muzikaal leider. 

13.5 Deelname aan ensembles staat alleen open voor personen die lid zijn van de vereniging. Indien niet-leden 
willen deelnemen aan een ensemble dienen zij eerst lid te worden van de vereniging. Indien er slechts 
beperkt plaats is binnen een ensemble hebben bestaande leden voorrang. 

13.6 Indien een ensemble een negatieve begroting heeft bijvoorbeeld doordat de repetities worden geleid door 
een betaalde dirigent kan het bestuur besluiten een aanvullende vergoeding te vragen voor deelname aan 
een ensemble. Deze vergoeding zal gelijktijdig met de contributie in 4 termijnen zal worden geïncasseerd. 
Leden die deelnemen aan meerdere ensembles zijn per ensemble een ensemblevergoeding verschuldigd. 

13.7 Aan het begin van het seizoen zal het bestuur vaststellen voor welke ensembles een ensemblevergoeding 
verschuldigd is en wat de hoogte is van deze vergoeding. 

 


