
 

 

 

 

 

Beleidsplan 2015-2019 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Versie: 1.0 – 8-2-2015 

 

 

Beleidsplan Muziekvereniging Harmonie 2015-2019 

 

 - 2 - 

 

Inhoudsopgave 
 

1 INLEIDING........................................................................................ 4 

2 MISSIE ............................................................................................. 5 

3 VISIE ................................................................................................ 6 

4 DOELSTELLINGEN ............................................................................. 7 

5 BELEID EN STRATEGIE ...................................................................... 8 

5.1 MUZIKALE UITINGSVORMEN .................................................................. 8 
5.2 MUZIKAAL BELEID ............................................................................. 9 
5.3 MUZIKALE ACTIVITEITEN .................................................................... 10 
5.4 FINANCIEEL BELEID .......................................................................... 10 
5.5 ACCOMMODATIEBELEID ..................................................................... 10 
5.6 MUZIEKINSTRUMENTEN ..................................................................... 11 
5.7 KLEDINGBELEID .............................................................................. 11 
5.8 COMMUNICATIEBELEID ...................................................................... 11 
5.9 LEDENBELEID ................................................................................. 12 
5.10 OPLEIDINGSBELEID ....................................................................... 12 
5.11 BUITENMUZIKALE ACTIVITEITEN ........................................................ 12 

6 JEUGDPROJECT ............................................................................... 13 

6.1 VISIE .......................................................................................... 13 
6.2 DOELEN ....................................................................................... 13 
6.3 UITVOERING .................................................................................. 13 

7 MIDDELEN ...................................................................................... 15 

7.1 ORGANISATIE ................................................................................ 15 
7.2 ALGEMENE LEDENVERGADERING ........................................................... 15 
7.3 BESTUUR ...................................................................................... 15 
7.4 DIRIGENTEN .................................................................................. 16 
7.5 INSTRUMENTENCOMMISSIE ................................................................. 17 
7.6 MUZIEKCOMMISSIE .......................................................................... 17 
7.7 CONCERTCOMMISSIE ........................................................................ 17 
7.8 JEUGDCOMMISSIE ........................................................................... 17 
7.9 KLEDINGCOMMISSIE ......................................................................... 18 
7.10 ACTIECOMMISSIE ......................................................................... 18 
7.11 FEESTCOMMISSIE ......................................................................... 18 
7.12 WERKGROEPEN ............................................................................ 18 
7.13 VRIENDEN VAN DE HARMONIE .......................................................... 18 

8 BIJLAGE: VERSLAG BRAINSTORM BELEIDSPLAN DD 21-9-2013 ...... 19 

 



 

 

Versie: 1.0 – 8-2-2015 

 

 

Beleidsplan Muziekvereniging Harmonie 2015-2019 

 

 - 3 - 

 

Voorwoord 
 

Muziekvereniging “Harmonie” Akkrum heeft met haar eerste beleidsplan 2010 -

2014 duidelijk richting gegeven aan de muzikale koers van de vereniging. De 

vereniging heeft naast het Fanfare orkest, een Mix orkest en een Opstap orkest 

waar met veel plezier gezamenlijk muziek wordt gemaakt. We blijven in 

ontwikkeling en in beweging en voor u ligt het beleidsplan 2015 – 2019. 

Aandacht blijft er voor het jeugdproject waarbij we het komend jaar gaan starten 
om de  bassischoolleerlingen van groep 4  spelenderwijs kennis te laten maken 

met muziek. Financieel is het ieder jaar weer spannend maar met alle donateurs, 

sponsors en acties lukt het toch weer om de begroting sluitend te krijgen. Naast 

alle vrijwilligers die in verschillende commissies actief zijn, zijn we ook heel blij 

met alle muziekliefhebbers in Akkrum en Nes die er mede voor zorgen dat ieder 

optreden een feest is.  
 

Klaske de Jong 

Voorzitter muziekvereniging “Harmonie” Akkrum 
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1 Inleiding  
 

Het voorgaande beleidsplan “2010-2014” is in 2010 opgesteld om richting te 

geven aan een snel groeiende muziekvereniging. 5 jaar later zien we dat de groei 

qua omvang misschien minder is, maar dat er nog steeds een onmiskenbare 

muzikale groei in de vereniging zit.  

 

Het doel van dit beleidsplan is om aan alle leden van “Harmonie” en overige 
geïnteresseerden duidelijk te maken wat de muziekvereniging “Harmonie” is, wat 

we willen zijn, wat de strategie voor de toekomst is en wat de middelen zijn die 

we daarbij gebruiken. 

 

Het beleidsplan begint in hoofdstuk 2 met de missie. Hierin is in korte 

bewoordingen omschreven wat de muziekvereniging “Harmonie” is, waarom ze 
bestaat en wat de belangrijkste functie van de vereniging is. De missie beschrijft 

de permanente opdracht van muziekvereniging “Harmonie”. 

In hoofdstuk 3 staat de visie van muziekvereniging “Harmonie”. De visie 

beschrijft het toekomstbeeld en de lange termijn ambities.  

Om deze missie en visie gestalte te geven zijn de doelstellingen voor de 

komende 3 tot 5 jaar beschreven in hoofdstuk 4.  
Hoofdstuk 5 beschrijft de strategie en het beleid om de doelstellingen van 

hoofdstuk 4 te realiseren. 

Hoofdstuk 6 geeft een integrale beschrijving van het jeugdproject. Dit is in een 

apart hoofdstuk geplaatst, omdat het jeugdproject een essentieel en uniek 

onderdeel is in de organisatie van de muziekvereniging “Harmonie”. 

Hoofdstuk 7 beschrijft tenslotte welke middelen ons naast het jeugdproject ter 

beschikking staan om de doelstellingen te realiseren. 
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2 Missie  
Muziekvereniging “Harmonie” is een muziekvereniging in Akkrum en Nes waar 

ontspanning, plezier en succes voorop staan. Door onderlinge samenwerking en 

samenwerking met anderen kan de muziekvereniging goede concerten en andere 

muzikale bijdragen aan het dorpsleven geven. Hiermee zorgt “Harmonie” voor 

een sterke ontwikkeling van haar leden en vergroot ze de saamhorigheid binnen 

Akkrum en Nes. 
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3 Visie  
 

“Een terugblik op 2015-2019” 
 

De jaarvergadering van muziekvereniging Harmonie, valt ook in 2020 weer in de 

week van carnaval. Goed gepland omdat de dirigent nog altijd wekelijks van 

Limburg naar Akkrum reist om te repeteren met het Fanfare- en Mixorkest maar 

ten tijde van carnaval, een weekje, in het zuiden blijft. 

De afgelopen jaren is het vernieuwde jeugdproject  succesvol gebleken met veel 
nieuwe jeugdleden. De jaarlijks georganiseerde muziek workshop in Akkrum en 

Nes wordt goed bezocht en dorpsgenoten (her-)ontdekken hun talenten; alle 

secties zijn weer compleet. Financieel is het de afgelopen jaren steeds weer 

spannend geweest om de in – en uitgaven in balans te houden. We blijven op 

zoek naar uitdagingen. 
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4 Doelstellingen 
In dit hoofdstuk worden doelstellingen geformuleerd om het toekomstbeeld, dat 

geschetst is in het voorgaande hoofdstuk, op korte termijn gestalte te geven.  

 

- Muziekvereniging “Harmonie” verzorgt tweejaarlijks een kostenneutrale 

muzikale happening in een uitverkochte sporthal van kwalitatief 

hoogstaand niveau. 

- Muziekvereniging “Harmonie” organiseert eenmaal in de twee jaar voor 
haar eigen leden een teambuildingsweekend, waarbij zowel leden als 

dirigenten aanwezig zijn. 

- Muziekvereniging “Harmonie” blijft bestaan uit 3 orkesten: het 

Fanfareorkest, het Mixorkest en het Opstaporkest. Het niveau van het 

Fanfareorkest en het Mixorkest vertoont een stijgende lijn.  

- Het Fanfareorkest neemt in 2016 deel aan een festival om zich op 
muzikaal gebied te kunnen vergelijken met andere orkesten.  

- Het instrumentarium groeit mee met het niveau van de muziekvereniging. 

Alle instrumenten zijn goed bespeelbaar en in technisch goede staat. 

- Het kledingbeleid wordt bij publieke optredens door iedereen nageleefd. 

- Het Jeugdproject wordt onverminderd gecontinueerd. Hoofdstuk 6 

beschrijft hoe dit vormgegeven wordt. 
- Het aantal donateurs is ten minste 50% van het aantal huizen in Akkrum 

en Nes. 1 keer per 5 jaar wordt een wervingsactie georganiseerd om het 

aantal donateurs op dit peil te brengen en te houden.  

- Het huis-aan-huis blad Middelpunt wordt gebruikt om regelmatig nieuws, 

achtergronden en concertaankondigingen te publiceren. Bij de oliebollen 

actie en voorafgaand aan een groot concert wordt een flyer huis aan huis 

verspreid.  
- Er worden 100 particuliere financiële sponsoren geworven die elk minimaal 

€ 100,- bijdragen.  

- Jaarlijks worden 2 acties georganiseerd: De Badeendjesrace in mei/juni en 

de Oliebollenactie op 31 december. 

- Lesruimte, repetitieruimte en opslag van muziek en instrumenten zit onder 

één dak. 
- In 2016 wordt de Badeendjesrace gecombineerd met een actie om 

donateurs te werven.  

- Het jeugdproject wordt gepromoot door met het Mixorkest en 

Opstaporkest per seizoen 2 concerten op de basisscholen te geven. 

- In 2015 wordt een workshop georganiseerd t.b.v. het werven van 

volwassen muzikanten. Hiervoor wordt ook buiten Akkrum reclame 

gemaakt. 
- In 2015 wordt een commissie ingericht die zich bezig zal houden met het 

werven van kort- en langlopende subsidies. 
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5 Beleid en strategie 
Dit hoofdstuk beschrijft de kaders, richtlijnen en strategie waarmee 

muziekvereniging “Harmonie” haar missie, visie en doelstellingen in de praktijk 

brengt. De eerste paragraaf beschrijft de muzikale uitingsvormen die 

muziekvereniging “Harmonie” heeft. De daaropvolgende paragrafen beschrijven 

beleid en strategie t.a.v. de vereniging als geheel en de muzikale uitingsvormen 

in het bijzonder. 

5.1 Muzikale uitingsvormen 

5.1.1 Fanfareorkest 

Het Fanfareorkest is het boegbeeld van de vereniging. Het bestaat uit 50-60 

muzikanten die minimaal HaFaBra diploma B of een vergelijkbaar niveau hebben. 
Daarnaast moet ieder lid van het Fanfareorkest in de gelegenheid zijn om de 

repetities volledig bij te wonen. Voor muzikanten van het Mixorkest bestaat er de 

mogelijkheid om “stage te lopen” bij het Fanfareorkest. Dit houdt in dat ze naast 

de repetitie van het Mixorkest, ook (een deel) van de repetitie van het 

Fanfareorkest bijwonen. 

 

De ideale samenstelling van het Fanfareorkest is als volgt: 
 

Bezetting Fanfareorkest met 50-60 leden 

     

Sopraan sax  2  Waldhoorn 6-8 

Alt sax 3-4    

Tenor sax 3-4  Trombones 3-4 

Bariton sax 1    

Bas sax 0-1  Bariton / Euphonium 4-5 

     

   Strijkbas 0-1 

Bugel I 4    

Bugel II 4-5  Bes-bas 2 

Bugel III 5-6  Es-bas 2 

     

Es-cornet  0-1  Slagwerk 3-4 

Trompet I 2    

Trompet II 2    

Trompet III 2    

 

Toelichting op de bezetting van het Fanfareorkest 

 

In de meest ideale bezetting heeft het orkest 60 muzikanten omdat er dan pas 

balans in het orkest aanwezig is en alle groepen kunnen dan qua klankkleur 

voldoende aan bod komen. 

 
Saxofoons: De bezetting is compleet met 2 sopranen en een bas-sax. Incidenteel 

bestaat de mogelijkheid om afhankelijk van de muziek een sopranino in te 

zetten. Hiermee zou de fanfare zich uniek tonen omdat je nergens in het noorden 

een zo complete saxofoongroep zou tegenkomen.  
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Bugels: veel bugels, vooral in de laagte daar de klank hier het hardste nodig is 

(Piramide opbouw 4-5-6). Een vuistregel is dat een kwart van het orkest zou 

moeten bestaan uit bes bugels. 

 

Trompetten: dit is gelijk aan de huidige situatie, incidenteel aangevuld met de 
kleine es-cornet.  

 

Hoorns: veel hoorns voor de warme symfonische klank van de fanfare. Nooit 

genoeg hoorns, de ziel van het orkest! 

 

Trombones: 1, 2, 3 en bas trombone, een slanke tromboneklank is mooi voor de 

fanfare. 
 

Bariton/euphonium: 5 lijkt voldoende omdat er ook veel overlap zit in de hoorns 

trombones. De tenorstem is bij veel fanfares te zwaar, daarvoor waken.  

 

Bassen: Door een strijkbas toe te voegen aan standaardbezetting worden 

legato’s en klankkleur bevorderd. Het fundament van het orkest! 
 

Slagwerk: Dit is op dit moment nog een probleem voor de muziekvereniging 

“Harmonie”. Er wordt nog te weinig melodieslagwerk gespeeld. Minimaal 4 

muzikanten, dit wordt veelal onderschat! 

5.1.2 Mixorkest 

Het Mixorkest heeft een evenwichtige samenstelling en is een mix van jeugd en 
ouderen met minimaal een HaFaBra diploma A.  

Het doel van dit orkest is tweeledig: In de eerste plaats is het Mixorkest bedoeld 

om jeugdige muzikanten op te leiden om door te stromen naar het 

Fanfareorkest. Het tweede doel van het Mixorkest is om plaats te bieden aan 

jeugd en ouderen die niet op het niveau van het Fanfareorkest willen musiceren 

maar toch een uitdagend en gevarieerd repertoire willen spelen. De ouderen in 
het Mixorkest moeten bereid zijn om de jeugdigen actief te coachen. Het 

Mixorkest beschikt over een eigen repertoire en kan zelfstandig concerten 

verzorgen. 

Ter ondersteuning en versterking van de onderlinge saamhorigheid spelen leden 

uit het Fanfareorkest ook mee in dit orkest.  

5.1.3 Opstaporkest 

Het Opstaporkest is een samenspelgroep voor nieuwe leden van de 

muziekvereniging “Harmonie” die nog geen HaFaBra diploma hebben. De 

kennismaking met het samenspelen en het plezier in het samen spelen staan 

hier voorop. Het Opstaporkest levert incidenteel een muzikale bijdrage aan een 

evenement, zoals de Kerstmarkt in “Leppehiem”. 

5.2 Muzikaal beleid 

Muziekvereniging “Harmonie” wil een breed repertoire spelen, bestaande uit 

verschillende muziekstijlen en -stromingen. Door dit vernieuwende aspect van 

het repertoire is muziekvereniging “Harmonie” een aantrekkelijke vereniging 

voor muzikanten in alle leeftijdsgroepen en bereikt zij een breed publiek. 
De repertoirekeuze wordt mede bepaald door de aard van de diverse activiteiten 

in het dorp en de eventuele deelname aan festivals of concoursen. De 
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muziekcommissie bepaalt in overleg met de dirigent de muzikale invulling. De 

dirigent bepaalt de inhoud van de repetities. 

5.3 Muzikale activiteiten 

Muziekvereniging “Harmonie” geeft muzikale ondersteuning bij dorpsactiviteiten 

zoals de Palmpasenoptocht, de dodenherdenking op 4 mei, de tentdienst, de Sint 

Maartenoptocht en de intocht van Sint Nicolaas.  

De muzikale ondersteuning wordt evenwichtig verdeeld over het Fanfare- en 

Mixorkest. 

Op gezette tijden nemen Fanfare- en/of Mixorkest deel aan een festival of 
concours om zich op muzikaal gebied te kunnen vergelijken met andere 

orkesten. 

5.4 Financieel beleid 

5.4.1 Zakelijke sponsoring 

Zakelijke sponsoring uit zich in publicaties die uitgegeven worden door 

muziekvereniging “Harmonie”. Bij grote evenementen wordt ook gebruik 

gemaakt van zakelijke sponsoring. 

5.4.2 Particuliere sponsoring 

Er wordt naar gestreefd om particuliere sponsoren te hebben. Particuliere 

sponsoren dragen een substantieel bedrag per jaar bij en krijgen een 
voorkeursbehandeling bij muzikale activiteiten. Het doel hiervan is een vaste en 

zekere inkomstenbron te creëren. Het werven van de particuliere sponsoren 

wordt door een nader te benoemen commissie uitgevoerd.  

5.4.3 Donateurs 

Het streven is om 750 donateurs in Akkrum, Nes en omgeving te krijgen. Eind 
2014 zijn er 151 algemene donateurs en 394 specifiek voor het jeugdproject; 

totaal dus 545.  

In 2016 wordt het werven van donateurs gekoppeld aan de jaarlijkse 

Badeendjesrace om het aantal donateurs omhoog te brengen. 

De donaties worden bij voorkeur geïnd d.m.v. machtigingen. Indien noodzakelijk 

wordt iedere 5 jaar een actie georganiseerd om nieuwe donateurs te werven. 

Tevens moet nagedacht worden over het betrekken van de donateurs bij 
activiteiten, bijvoorbeeld het eerder kunnen kopen van toegangskaarten in de 

voorverkoop. 

5.5 Accommodatiebeleid 

Muziekvereniging “Harmonie” maakt al geruime tijd gebruik van de grote zaal 
van Mienskipssintrum “Leppehiem” voor haar repetities. Ook de opslag van 

instrumenten, muziek e.d. is hier gevestigd. Voor de toekomst worden hierin 

geen wijzigingen voorzien. 

 

De kantine van de Loods van Cor Oosterhoff Woninginrichting wordt gebruikt als 

lesruimte voor de leden van het jeugdproject. 
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Grote evenementen vinden plaats in de Utingeradeelhal. Kleinschaliger optredens 

worden gegeven in de Terptsjerke en optredens in de buitenlucht kunnen in de 

muziekkoepel gegeven worden. 

5.6 Muziekinstrumenten  

In 2010 is een inventarisatie gemaakt van het instrumentarium. Rekening 

houdend met groei van de vereniging in (omvang en niveau) worden 

instrumenten vervangen. 

Verbruiksmaterialen, zoals rietjes en drumstokken, zijn voor rekening van de 

muzikant. Voor nieuwe leden stelt muziekvereniging “Harmonie” eenmalig 
onderhoudsmateriaal beschikbaar. Daarna is onderhoudsmateriaal voor rekening 

van de muzikant. 

5.7 Kledingbeleid 

Fanfareorkest 

Ieder lid zorgt zelf voor een zwarte broek, zwarte sokken en zwarte schoenen. 
Hierbij wordt door de vereniging een zwart overhemd met zilverkleurige opdruk 

verstrekt, met daarbij een gekleurde stropdas (roze, paars, groen of blauw). De 

leden betalen jaarlijks een vast bedrag voor de kleding. 

Wanneer een (jeugd)lid een grotere maat overhemd nodig heeft, kan de kleine 

maat in principe worden omgeruild voor een grotere (mits in goede staat). 

Shirts, overhemden en stropdassen blijven daarmee eigendom van de 
vereniging. 

 

Mixorkest en Opstaporkest 

Bij de optredens van het Mixorkest en het Opstaporkest dragen de muzikanten 

en hulpen gekleurde T-shirts met witte ondershirts. Deze zijn in beheer van de 

vereniging. 
Hierbij wordt een spijkerbroek of willekeurige andere broek gedragen. 

 

Buitenoptredens 

Voor een buitenoptreden zijn rode jassen met witte opdruk beschikbaar. Ieder lid 

gebruikt een rode jas van de vereniging. Hiervoor is geen eigen bijdrage 

verschuldigd.  

 
 Voor de overhemden (+ stropdassen) en de jassen geldt dat deze in goede 

staat ingeleverd moeten worden als iemand bedankt als lid van de 

vereniging. 

5.8 Communicatiebeleid 

Het communicatiebeleid van muziekvereniging “Harmonie” kent twee facetten. 

Enerzijds de interne communicatie naar leden, leerlingen en ouders; anderzijds 

de extern gerichte communicatie. 

 

Intern 

Er is een website met een besloten gedeelte voor leden en jeugdleden. Hierin 
wordt informatie gegeven over bijvoorbeeld het jaarprogramma, 

repetitieschema’s, etc. Incidentele informatie wordt per e-mail verstuurd. Er is 

een info gids ten behoeve van nieuwe en bestaande leden met gegevens over 

contributie, repetitietijden, instrumenten etc. 
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Indien nodig kan de voorzitter voorafgaand, in de pauze, of na afloop van een 

repetitie ook mededelingen doen. 

 

Extern 

Er is een aantrekkelijke website, met alle relevante gegevens over 
muziekvereniging “Harmonie”.  

Alle concerten worden aangekondigd in de “Middelpunt”, de Heerenveense 

Courant en op “Akkrum.net”. Zo mogelijk na elk optreden komt in genoemde 

kranten een verslag, al dan niet met foto. Ter aankondiging van concerten kan 

ook een flyer met concertinformatie gemaakt worden. De hiervoor gemaakte 

kosten worden in principe betaald uit advertenties. 

5.9 Ledenbeleid 

Leden onder de 18 jaar worden beschouwd als jeugdlid. Om het volgen van 

lessen te stimuleren, betalen jeugdleden die muzieklessen volgen een 

aangepaste contributie. 

 
Ten aanzien van jeugdleden houdt de muziekvereniging “Harmonie” er een actief 

beleid op na. Door middel van het project “Spelenderwijs” en het snuffelproject 

worden leerlingen van groep 4 van alle basisscholen in Akkrum in de gelegenheid 

gesteld kennis te maken met blaasmuziek en het bespelen van een instrument. 

Het jeugdproject levert het merendeel van de nieuwe instroom op. 

 
Voor het werven van niet-jeugdleden zullen de komende jaren acties worden 

opgezet zoals workshops. Dit heeft als doel om een evenwichtige 

leeftijdsverdeling in de orkesten te krijgen. 

Mocht een potentieel lid zich uit eigen beweging melden dan kan hij of zij 

uiteraard lid worden. 

Bij het werven van leden ligt de nadruk op Akkrum en Nes. Bij werving van leden 

buiten Akkrum en Nes wordt dit alleen gedaan in dorpen die geen eigen 
blaasorkest hebben. 

5.10 Opleidingsbeleid 

Kinderen die kennis gemaakt hebben met een instrument d.m.v. het project 

“Spelenderwijs” en het snuffelproject kunnen instromen in de jeugdopleiding van 
muziekvereniging “Harmonie”. 

Het streven is dat de leerlingen in 4 jaar zowel het A -, als B - diploma halen. 

Iedere leerling kan 4 jaar gebruik maken van de jeugdopleiding. Dit houdt in dat 

leerlingen die hun B - diploma snel halen ook gewoon 4 jaar les krijgen. 

 

Wanneer de periode van vier jaar afgelopen is, zijn de kosten van de 
vervolgopleiding voor rekening van het lid, ook al is hij of zij jonger dan de 

basisschoolleeftijd.  

5.11 Buitenmuzikale activiteiten  

In het kader van teambuilding wordt eenmaal in de twee jaar een weekend 
georganiseerd.  

Jaarlijks vindt er een oliebollenactie op oudejaarsdag plaats en in mei/juni wordt 

een badeendjesrace georganiseerd. Doel hiervan is de kas naar een hoger saldo 

te krijgen. 
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6 Jeugdproject 
Het Jeugdproject van muziekvereniging “Harmonie” te Akkrum/Nes verdient 

bijzondere aandacht. In 2002 is de muziekvereniging, in samenwerking met de 

"Vrienden van de Harmonie", een ambitieus project gestart met als doelstelling: 

"Het opbouwen van een in Akkrum gewortelde, volwaardige, actieve 

muziekvereniging, waarin het een genoegen is om te musiceren, voor de jeugd 

aantrekkelijk is om in te spelen, en financieel gezond is". Als onderdeel van dit 

project is een jeugdopleiding opgezet om de orkesten van muziekvereniging 
“Harmonie” te voorzien van nieuwe jeugdige talenten, waarmee het voortbestaan 

van deze muziekvereniging gewaarborgd is. Het project is begonnen in 2002 en 

heeft in de eerste 10 jaar al meer dan 100 leerlingen opgeleverd. In 2014 zijn er 

nog steeds 40 actief. 

 

Dit hoofdstuk uit het beleidsplan van de muziekvereniging “Harmonie” beschrijft 
de doelen van het jeugdproject en de manier waarop deze doelen verwezenlijkt 

worden.  

6.1 Visie 

Alle kinderen in Akkrum en Nes maken kennis met een muziekinstrument d.m.v. 
het project “Spelenderwijs”. Bij sommige kinderen wordt hierdoor de interesse in 

het muziekinstrument en het samenspelen gewekt en deze kinderen gaan door 

met een opleiding. Na enige tijd kunnen de kinderen beginnen met spelen in het 

Opstaporkest van muziekvereniging “Harmonie”. Via het Mixorkest zullen de 

kinderen uiteindelijk plaats nemen in het Fanfareorkest. 

6.2 Doelen 

- Alle kinderen in Akkrum en Nes maken kennis met een muziekinstrument. 

- Per jaar gaan ten minste 10 kinderen door met de jeugdopleiding. 

- Per jaar stromen ten minste 5 kinderen door naar een van de orkesten. 

- De jeugdopleiding moet voor iedereen financieel bereikbaar zijn. Voor de 

leerlingen moeten de kosten in verhouding zijn met hetgeen aangeboden 
wordt. 

- Het jeugdproject heeft geen gezonde financiële basis. De contributie wordt 

de komende jaren stapsgewijs verhoogd. De tekorten worden aangevuld 

m.b.v. acties. Deze problematiek wordt regelmatig onder de aandacht 

gebracht bij de ouders van de leerlingen. 

6.3 Uitvoering 

6.3.1 Snuffelproject 

In groep 4 van de basisschool maken de kinderen gedurende 1 les kennis met 

verschillende muziekinstrumenten. Kinderen die hierdoor geïnteresseerd zijn in 

het maken van muziek, kunnen in het project “Spelenderwijs” algemene 
muzieklessen volgen als voorbereiding op de jeugdopleiding van 

muziekvereniging “Harmonie” Akkrum.  

6.3.2 Jeugdopleiding 

De jeugdopleiding wordt verzorgd door 4 docenten: 1 voor de saxofoons, 1 voor 

het groot koper, 1 voor het klein koper en 1 voor de slagwerkers.  
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Het streven is dat de leerlingen in 4 jaar zowel het A -, als B - diploma halen. 

Iedere leerling kan 4 jaar gebruik maken van de jeugdopleiding. Dit houdt in dat 

leerlingen die hun B - diploma snel halen ook gewoon 4 jaar les krijgen. 

6.3.3 Doorstroming 

Leerlingen mogen naar beoordeling van de docent en de dirigent naast de 

opleiding ook in het Opstaporkest spelen. Als ze het A-diploma halen gaan ze 

over naar het Mixorkest. 

6.3.4 Financiële aspecten 

De prognose van nieuwe leerlingen is afgeleid van de gegevens burgerlijke stand 
van de gemeenten Boarnsterhim (2001-2012) en Heerenveen (2013-2014) en de 

gemiddelde ervaringscijfers van 2002-2009.  

 

gemeentelijke 
persoonsgegevens 
kinderen van 0 jaar 
in Akkrum/Nes 

 Leerlingen uit snuffelproject  Doorstroom daarvan naar fanfare 

  

 
gemiddelde 2002-2009 15% 

 
gemiddelde 2002-2009 50% 

     Werkelijke aantallen   
 

Werkelijke aantallen   

31-12-2001 52 
 

2010 14 27% 

 

2011 4 29% 

31-12-2002 71 
 

2011 20 28% 

 

2012 3 15% 

31-12-2003 64 
 

2012 12 19% 

 

2013 6 50% 

31-12-2004 68 
 

2013 3 4% 

 

2014 4 133% 

31-12-2005 63 
 

2014 4 6% 

 

2015 2 50% 

     Prognoses 
 

  
 

Prognoses 
 

  

31-12-2006 75 
 

2015 11 (15%) 

 

2016 6 (50%) 

31-12-2007 65 
 

2016 10 (15%) 

 

2017 5 (50%) 

31-12-2008 60 
 

2017 9 (15%) 

 

2018 5 (50%) 

31-12-2009 44 
 

2018 7 (15%) 

 

2019 3 (50%) 

31-12-2010 64 
 

2019 10 (15%) 

 

2020 5 (50%) 

31-12-2011 54 
 

2020 8 (15%) 

 

2021 4 (50%) 

31-12-2012 36 
 

2021 5 (15%) 

 

2022 3 (50%) 

31-12-2013 39 
 

2022 6 (15%) 

 

2023 3 (50%) 

31-12-2014 9 

 

2023 1 (15%) 

 

2024 1 (50%) 

    

 

      

 

      

 

Op basis van deze cijfers is de financiële prognose van de Harmonie van de 
Harmonie evenals voorgaande jaren een zorgenkindje, gemiddeld zal inclusief de 

aanwas van de nieuwe jeugdleden een verlies van circa € 5.000,- per jaar 

gemaakt worden op het jeugdproject. 

 

Er zal een commissie gevormd moeten worden om de structureel fondsen te 

kunnen werven om de jeugdopleiding in stand te houden.  

Tevens zal zij kunnen onderzoeken of het wenselijk is voor de jeugdopleiding een 
aparte stichting op te richten. In deze commissie zitten mensen met 

competenties op financieel, juridisch en organiserend gebied.  
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7 Middelen 
Dit hoofdstuk beschrijft de middelen die de muziekvereniging “Harmonie” heeft 

om het beleid in de praktijk te brengen. 

7.1 Organisatie 

Onderstaand organigram laat zien hoe de diverse organisatie onderdelen met 

elkaar verband houden. 
 

 
 

7.2 Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden. 
Tijdens deze vergadering legt het gekozen bestuur verantwoording af aan de 

leden. 

7.3 Bestuur 

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in de 
statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. 

Algemene ledenvergadering 

Bestuur 

Instrumentencommissie 

Muziekcommissie 
Fanfareorkest 

Mixorkest 

Opstaporkest 
Jeugdcommissie 

Feestcommissie 

Vrienden van de 

Harmonie 

Dirigent(en) 

Kledingcommissie 

Concertcommissie 

Actiecommissie 

Werkgroepen 
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Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. Desgewenst wordt het bestuur aangevuld met algemene 

bestuursleden.  

7.4 Dirigenten 

Als dirigent verwachten wij een persoon die: 

- de directie voert en invulling geeft aan het geformuleerde en vastgestelde 

beleid door het (mede) aandragen van muziekstukken en de uitvoering 

hiervan; 

- bijdraagt tot de realisatie van de visie welke door de fanfare is 
geformuleerd; 

- aangesteld wordt door en verantwoording aflegt aan het bestuur; 

- gevoel heeft voor het verenigingsleven en het “dorpsgevoel”; 

- een inspirerende en coachende rol heeft voor jong en oud; 

- de wekelijkse repetitie zal verzorgen; 

- zelf, in overleg met het bestuur, tijdig zorg draagt voor vervanging bij 

verhindering van een repetitie of uitvoering. 
 

Wij verwachten dat hij of zij: 

- een afgeronde studie HAFABRA directie heeft aan het conservatorium of 

een anderszins vergelijkbare opleiding of aantoonbare kennis of kunde 

heeft afgerond; 

- zijn kennis op peil zal houden; 
- bereid zal zijn om voorafgaand aan een eventuele aanstelling een korte 

proefperiode overeen te komen; 

- bij de aanstelling akkoord gaat met een voor beide partijen geldende 

opzegtermijn van drie maanden; 

- in overlegstructuren of brainstormsessies waarvan hij of zij deel van uit 

kan maken, met onder andere muziekcommissie en bestuur, een open en 

actieve rol vervult. Een adviserende en inspirerende rol wordt nadrukkelijk 
op prijs gesteld. De zogenaamde “brainstormsessies” zijn bedoeld om 

inzicht te krijgen in (maatschappelijke- muzikale ontwikkelingen of 

anderszins en om de (on)mogelijkheden van de fanfare in beeld te 

brengen. Deze brainstormsessies vinden waarschijnlijk in het najaar plaats 

en kunnen mogelijk bijdragen tot bijstelling van het reeds geformuleerde 

beleid en de invulling voor de komende jaren; 
- bereid is om jaarlijks zijn of haar functioneren als dirigent te evalueren 

(voorjaar) om vervolgens hiervoor (indien noodzakelijk) nadere afspraken 

te maken; 

- een coachende rol heeft richting de muzikanten hetgeen ook door middel 

van groepsrepetities kan worden ingevuld en waarbij hij of zij ook de 

leiding kan hebben; 
- een adviserende rol vervult in het jeugdbeleid; 

- een signalerende en adviserende rol heeft in de evenwichtige opbouw van 

de fanfare; 

- verantwoordelijk is voor de partijkeuzes. 

Voor de invulling van een vacature zal een profielschets worden opgesteld 

waarin rekening zal worden gehouden met hetgeen in het beleidsplan is 

geformuleerd. 
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7.5 Instrumentencommissie 

De instrumentencommissie bewaakt de voorraad en kwaliteit van de 

muziekinstrumenten en doet aan de hand van wensen van dirigent en 
muzikanten een voorstel tot investeringen aan het bestuur. 

Aan de hand van een meerjarige investeringsbegroting zullen nieuwe of goede, 

gebruikte instrumenten worden aangeschaft.  

De richtlijnen m.b.t. de verantwoordelijkheid voor het gebruik van een 

instrument van de muziekvereniging is beschreven in de info gids. Hierin is ook 

het beleid ten aanzien van instrumenten die door de leden zelf zijn aangeschaft 
beschreven. 

7.6 Muziekcommissie  

De muziekcommissie bestaat uit 2-3 leden van het Fanfareorkest, 1 lid van het 

Mixorkest en de bibliothecaris. Deze commissie overlegt minimaal 1 keer 

voorafgaand aan een gepland concert en bepaalt het repertoire van de orkesten 
met inachtneming van de missie en doelstellingen van de vereniging en het 

karakter van de orkesten. Bepalend zijn verder o.a. de bezetting van de 

orkesten, het spelniveau van de leden, de kosten van aanschaf en de 

mogelijkheid om muziekpartituren indien nodig op maat te (laten) arrangeren. 

De muziekcommissie heeft daarnaast een uitvoerende taak in het bestellen, 

kopiëren, verdelen en archiveren van de benodigde muziekwerken, in 
samenwerking met de dirigent en eventueel andere leden. 

7.7 Concertcommissie 

De concertcommissie is belast met de organisatie van het tweejaarlijkse grote 

concert dat het Fanfareorkest geeft in de Utingeradeelhal. Elke twee  
jaar wordt er een bekende artiest, groep, band gecontracteerd om op te treden 

met de fanfare. In de programmering van het concert wordt er naar gestreefd 

dat er iedere keer een vernieuwend, verrassend element in de optredens zit. De 

concerten moeten een impuls geven aan de vernieuwing van fanfaremuziek in 

relatie tot andere (muzikale) kunstuitingen. De concertcommissie werkt met een 

door het bestuur goedgekeurde begroting. De in het jubileumjaar 2008 opgedane 
ervaring met 4 grote concerten is de leidraad voor de organisatie.  

7.8 Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie is belast met alle zaken, de jeugd betreffende. Deze 

commissie bestaat uit 3 – 5 personen en wordt ondersteund door een aantal 

ouders, die per toerbeurt hand- en spandiensten verrichten. 
De jeugdcommissie zorgt voor: 

 De organisatie van het jeugdproject:  

 contact met de scholen  

 contact met de muziekdocenten  

 instrumenten 

 correspondentie naar de ouders  
 inschrijving van nieuwe jeugdleden 

 De organisatie van ensemblespel: 

 klaarzetten van stoelen, dirigentenlessenaar en slagwerkinstrumenten 

in de repetitieruimte, voorafgaand aan de repetitie 

 uitdelen en archiveren van muziek 

 verstrekking van een map voor de muziek 
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 benodigd onderhoud van instrumenten van jeugdleden 

 informatie naar de ouders 

 De organisatie van activiteiten, anders dan de wekelijkse repetities: 

 Diverse optredens, zoals de Kerstmarkt Leppehiem te Akkrum 

 Byspikerdei te Ureterp 
 Communicatie tussen bestuur en ouders 

 

De jeugdcommissie vergadert 5 – 6 keer per jaar. 

Voor uitvoerende taken rond concerten en acties zoekt deze commissie 

samenwerking met de concertcommissie en actiecommissie. 

7.9 Kledingcommissie 

De kledingcommissie bestaat uit twee personen. Zij zijn verantwoordelijk voor de 

uitgifte en inname van de kleding. Wanneer gastspelers gebruik maken van 

kleding, zorgt de kledingcommissie er voor dat deze kleding wordt gewassen en 

evt. gestreken. 

7.10 Actiecommissie 

Deze commissie is belast met het uitvoeren van de jaarlijkse acties zoals de 

oliebollenactie, sponsoractie, donateurswervingsactiviteiten. De samenstelling 

kan per groep / activiteit variëren; het instellen van werkgroepen is een taak van 

het bestuur.  

7.11 Feestcommissie 

De feestcommissie verzorgt feestjes en activiteiten die bedoeld zijn om de 

onderlinge band tussen leden te versterken. Voorbeelden zijn feestjes na afloop 

van concerten, de jaarlijkse seizoensafsluiting en repetitieweekenden. 

7.12 Werkgroepen 

Binnen de vereniging zijn er vele werkzaamheden uit te voeren. Al naar gelang 

er vanuit het bestuur behoefte is aan extra ondersteuning, kan zij een werkgroep 

aanstellen.  

7.13 Vrienden van de Harmonie 

Sinds 2002 fungeren enkele bekende inwoners van Akkrum en Nes als “Vrienden 

van de Harmonie”. Hun ervaring en netwerk zijn en blijven van groot belang voor 

de fanfare. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen over het te voeren 
beleid, en geven wegen aan om te komen tot sponsoring of subsidiering. Bij 

acties kunnen ze een comité van aanbeveling vormen. 
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8 Bijlage: Verslag brainstorm beleidsplan dd 21-
9-2013 

Verzamelde input SWOT analyse Muziekvereniging “Harmonie” Akkrum 

 
Sterk 

jong 
creëren sfeer 

saamhorigheid 

muzikale groei 

snuffelproject en eigen opleiding 
actief bestuur, goede organisatie 

goede muzikale leiding 

grote evenementen 

draagvlak in dorp wordt weer beter 

vereniging is zichtbaar 

Zwak 

instrumenten jeugd!!!!!! 
leeftijdsopbouw en bezetting  

fanfareorkest 

eigen opleiding 

instroom jeugd 
financiële drempel jeugdproject 

financiele positie 

communcatie (PR) 

profilering naar jeugd 

druk seizoen 
betrokkenheid leden 

huisvestingen 

Kansen 

Snuffelproject Jirnsum, Terherne 

Herintreders, middengroep 

Aandacht voor bezetting jeugdorkesten 
Repertoire keuzes 

Financiën 

 Geld van muziekbond voor jeugdopleiding 

 Fusie heerenveen 
 Culturele hoofdstad 2018 

 Gestaffelde contributie jeugdproject 

 Duidelijk maken waar geld naar toe gaat 

 Donateursactie 2014 (veel publiciteit aan geven, 

probleem schetsen) 
 onderzoek financiën opleiding meerdere 

presentatievormen 

 verrassende momenten 

 multi disciplinair (theater, dans, etc.) 
 gekke dingen 

huisvesting: sporthal, biebliotheek, speel-o-theek, 

Koepel 

Leerlingen op website laten vertellen, voortgang 
volgen 

Bedreigingen 

Financiën 

Demografische ontwikkeling 

Economische ontwikkeling 
Verloop van leerlingen 

Accomodatie 

 

Discussie / oplossingen 
 instrumenten jeugd 

o sommige instrumenten van de jeugd in het snuffelproject, opstaporkest 

en mixorkest zijn van slechte kwaliteit. Kinderen worden hierdoor niet 

aangemoedigd te blijven spelen.  

o De verdeling van instrumenten (aantallen bugels, trompetten, 

trombones etc) moet in lijn zijn met de behoefte van bovenliggende 
orkesten. 

o Ook de muziekstandaarden kunnen een kwaliteitsslag gebruiken. 

 Financiën jeugdproject 

o Financiele drempel: Contributie voor jeugdproject is omhoog gegaan 

om financiele gat te vullen. Nadeel is dat er nu een financiele drempel 
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is om deel te nemen aan het jeugdproject. Een oplossing is om de 

contributie het voor eerste jaar te verlagen. 

o Donateursactie zou weer gestart moeten worden. Probleem is, dat we 

dan voor de 3e keer huis-aan-huis om geld vragen. Een oplossing is om 

dit mee te nemen bij de badeendjesrace, b.v. bij opgave als donateur 4 
eendjes gratis. Dit wordt t.z.t. nader uitgewerkt. 

o Via de landelijke muziekbond kan aanspraak gemaakt worden op een 

bijdrage voor ons jeugdproject. (zie actiepunt 1.) 

o De commissie Andreae, aangevuld met DJ, gaat kijken naar 

mogelijkheden om op project-basis subsidies te krijgen, b.v. een 

project om 6 maanden tegen laag tarief gebruik te maken van het 

jeugdproject. (zie actiepunt 2.) 
 Publiciteit 

o Er kan veel meer publiciteit gegeven worden aan het jeugdproject, 

waar al het geld binnen de vereniging voor nodig is en wat er allemaal 

binnen een vereniging gebeurt. 

o Social media kan nog meer benut worden. (zie actiepunt 3.) 

o Beleid op communicatiekanalen uitwerken.  
 

Actiepunten 

1. Subsidie voor jeugdopleiding van landelijke muziekbond uitzoeken 

(bestuur) 

2. Commissie Andreae komt weer bij elkaar om nieuwe subsidie 

mogelijkheden te onderzoeken 
3. Formeer een “social media commissie” die kijkt naar de mogelijkheden om 

effectief gebruik te maken van nieuwe communicatiekanalen en andere 

doelgroepen aan te spreken. 


