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INFORMATIEGIDS 2020/2021 

 

 
Welkom 
 
Welkom bij muziekvereniging “Harmonie” Akkrum. In dit 
boekje vind je allerlei informatie die betrekking heeft op 
onze muziekvereniging. 
Je bent op vrijwillige basis lid van de vereniging, maar het 
lidmaatschap is niet vrijblijvend, in die zin dat je 
bijvoorbeeld contributie moet betalen en dat je 
verondersteld wordt de lessen en repetities te bezoeken. 
Ook wordt jouw inzet verwacht bij optredens, concerten 
en acties. Van de ouders van de jeugdleden vragen we 
inzet bij acties ter ondersteuning van de jeugd. 
Muziekvereniging “Harmonie” Akkrum wil zich inzetten 
voor het dorp en hier een spilfunctie vervullen. In 2009 is 
een eerste beleidsplan opgesteld, waarin o.a. doel, 
missie en visie staan beschreven. Het beleidsplan staat 
op de website, evenals de statuten en het huishoudelijk 
reglement. In 2018 is een herziene versie van het 
beleidsplan verschenen. Deze betreft de periode 2018-
2022. 
  
We wensen je een fijne tijd als lid van onze 
muziekvereniging. Wanneer er, ondanks de informatie in 
deze gids, nog vragen zijn, kun je uiteraard altijd terecht 
bij de bestuursleden.  
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Bestuur 

Voorzitter: Dennis Gijsman  
  De Seine 16, 8494 PG Nes 
  06-57991979 dennisgijsman@hotmail.com  
Secretaris: Marlies Anker  
  Mounedyk 2B, 8491 CC Akkrum 

06-10796107 
secretariaat@harmonieakkrum.nl 

Penningm: Gerrit Feenstra 
  De Parse 14, 8491 PJ Akkrum 
  06-13688385 gerritfeenstra@hotmail.com  
Leden: Robert Blaakmeer 
  De Oper 28, 8494 PK  Nes 
  06-15008438 r.m.blaakmeer@gmail.com 
  Ljibbe de Vries 
  De Oper 27, 8494 PJ Nes 
  06-42629778 ljibbe@upcmail.nl  
  Maartje Kooistra 
  UT-wei 108, 8491 CJ Akkrum 
  06-22990116 maartjekooistra@hotmail.com  
 
Ledenadministratie  
Wiep Krist, 06-12823826, wiepkrist25@gmail.com  
Wijzigingen in de persoonsgegevens, denk hierbij ook 
aan het emailadres, graag aan Wiep doorgeven. 
 
Dirigent Fanfareorkest 
Geert Jan Kroon, Ferdinand Bolstraat 12, 
8932 JP, Leeuwarden, 06-52730347 
gjkmusic@gmail.com  
 
Dirigente Opstap- en Mixorkest 
Marianne Groothof, G.S. Ruiterstrjitte 54, 
8491 GX, Akkrum, 06-41827556 
info.mariannemusic@gmail.com 

about:blank
mailto:secretariaat@harmonieakkrum.nl
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:maartjekooistra@hotmail.com
mailto:wiepkrist25@gmail.com
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Repetities in de Utingeradeelhal 
Opstaporkest:  ma.avond van 17.30 – 18.15 uur  
Mixorkest:  ma.avond van 18.30 – 19.15 uur  
Fanfare:  ma.avond van 19.30 – 21.30 uur   
 
 
Telefonisch afmelden voor de repetitie voor 17.30u:  
Opstaporkest Marianne Groothof, 06-41827556 
Mixorkest Melissa Veenema, 06-27225324 
Fanfareorkest Marlies Anker, 06-10796107 
 
 
Docenten 
Marianne Groothof, 06-41827556 
info.mariannemusic@gmail.com 
Sietske Trinks, 06-13671136 
sietsske@hotmail.com  
Trienke Gietema, 06-43798444 
trienketrombone@hotmail.com  
Ellis Nijdam, 06-21809379 
ellisnijdam@hotmail.com  
Guus Pieksma, 06-53289792 
muziekmetguus@gmail.com  
 
 
Locaties 
Loods Cor Oosterhoff, Vegelinskampke 7, Akkrum. 
Sporthal Utingeradeelhal, Spikerboor 10, Akkrum. 
 
 
Vertrouwenspersoon 
Bertus Sieperda, 0566-651523 

about:blank
about:blank
mailto:trienketrombone@hotmail.com
mailto:ellisnijdam@hotmail.com
mailto:muziekmetguus@gmail.com
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Contributie 
Jeugdproject:  € 20,00 per maand, incl. les, 

 max. 4 jaar 
Jeugd  tot 18 jaar:  € 15,00 per maand, les voor eigen 

rekening 
Vanaf 18 jaar:   € 17,50 per maand voor leden met 

eigen instrument, les voor eigen 
rekening 

 € 22,50 per maand voor leden met 
een instrument van de vereniging, les 
voor eigen rekening 

 
Bankrekeningnummer: NL11RABO0348303092 
 
De contributie wordt maandelijks geïncasseerd. Bij 
aanmelding wordt hiervoor toestemming verleend d.m.v. 
het invullen van een machtingingsformulier.  
 
Aanmelden 
Bij aanmelding wordt een inschrijf- c.q. machtigings 
formulier uitgereikt, waarop een aantal gegevens dienen 
te worden ingevuld. Deze gegevens worden verwerkt in 
de administratie.  
 
Opzeggen lidmaatschap  
Het lidmaatschap dient opgezegd te worden bij de 
ledenadministratie.  
Per jaar zijn twee opzegmomenten: per 1 januari en per 1 
juli. Je zegt dus op vóór deze data en betaalt t/m 
december of t/m juni.  
 
De persoon die de ledenadministratie voert, regelt met 
jou de administratieve en praktische zaken, zoals: 
inleveren instrument (incl. harpje), muziek en kleding. 
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Bepalingen voor leden met een instrument in 
bruikleen van “Harmonie” 
 

 Leden zonder een eigen instrument betalen vanaf 18 
jarige leeftijd een hogere contributie dan leden met een 
eigen instrument.  

 Het instrument blijft eigendom van Harmonie. 

 Het instrument wordt uiterst zorgvuldig behandeld, zie 
ook de informatie hierover in de infogids of de site.  

 Het instrument wordt in goede staat ontvangen in de 
bijbehorende koffer of draagtas en met de eerste 
benodigdheden voor het dagelijkse onderhoud. 
Saxofonisten ontvangen daarnaast een draagkoord en 
enkele rieten. Daarna is de aanschaf van genoemd 
materiaal voor eigen rekening.  

 Dagelijks onderhoud van het instrument wordt verzorgd 
door de gebruiker. Uitleg hierover staat in de infogids 
en op de site. 

 Reparaties, onderhoudsbeurten en de afschrijving zijn 
voor rekening van Harmonie. 

 Reparaties en onderhoudsbeurten ten gevolge van 
onjuist omgaan met het instrument, dit ter beoordeling 
van het bestuur, moeten door de gebruiker zelf worden 
betaald. 

 Mankementen aan het koperblaasinstrument worden 
aangegeven bij Roelf Ipema, euvels aan de saxofoon 
bij Wiep Krist. Ga nooit zelf aan de instrumenten 
sleutelen of voor reparatie wegbrengen. 

 Bij wisselen van instrument of opzegging van het 
lidmaatschap moet het instrument weer in goede staat 
ingeleverd worden met alle daarbij behorende 
benodigdheden. 
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Bepalingen voor leden met een eigen instrument 
 

 Leden vanaf 18 jaar met een eigen instrument betalen 
per maand € 5,00 contributie minder dan leden die een 
instrument gebruiken van de vereniging.  

 Ook leden die een instrument bespelen bij Harmonie, 
maar dat eigendom is van een andere vereniging 
vallen onder deze regeling. 

 Ook leden die ‘binnengekomen’ zijn met een eigen 
instrument, maar die op verzoek van Harmonie 
overgestapt zijn op een ander instrument dat eigendom 
van Harmonie is, vallen onder deze regeling. 

 Het betreffende instrument wordt gratis meeverzekerd 
met de instrumenten van Harmonie. 

 Aanschaf van een nieuw instrument kan op naam van 
Harmonie, waarna door het lid 25% subsidievergoeding 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds teruggevraagd 
kan worden. 

 Harmonie stelt bepaalde eisen aan het ingebrachte 
instrument, dit ter beoordeling van het bestuur. Ook 
leden die een eigen instrument willen aanschaffen, 
overleggen met het bestuur.  

 Dagelijks onderhoud van het instrument wordt verzorgd 
door de gebruiker.  

 Aanschaf van onderhoudsmateriaal en overige 
benodigdheden zoals bijv. rieten zijn voor rekening van 
de gebruiker, evenals reparaties, onderhoudsbeurten 
en de afschrijving. 

 Indien het instrument op de verzekeringslijst van 
Harmonie geplaatst is, wordt bij eventuele reparaties 
eerst contact opgenomen met Roelf Ipema voor het 
koper blaasinstrument of met Wiep Krist voor de 
saxofoon. Dit i.v.m. de beoordeling of de reparatie bij 
de verzekering ingediend kan worden.
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Jeugdproject 
Na het project Spelenderwijs kunnen deze jeugdleden 
doorgaan met het vierjarige zgn. Jeugdproject van de 
muziekvereniging. Tegen een bijdrage van € 20,00 per 
maand krijgt het jeugdlid een instrument in bruikleen en 
eenmaal per week les van een bevoegde docent.   
 
Na het jeugdproject veranderen de voorwaarden voor 
lidmaatschap (zie contributie). De docent zorgt ervoor 
dat de leerlingen worden aangemeld voor de examens. 
De kosten voor lesmateriaal, onderhoudsmiddelen en 
examens zijn voor rekening van het lid. 
 
 
Kleding 
De kleding voor het Fanfare-orkest bestaat uit: zwarte 
broek, zwarte schoenen, zwarte sokken, gekleurde 
stropdas en een uniform zwart overhemd met opdruk.  
De stropdassen, overhemden en broeken zijn door de 
vereniging aangeschaft.  
 
De kleding voor het Mix- en Opstaporkest bestaat uit een 
blauwe spijkerbroek en het Harmonieshirt met opdruk. 
Deze shirts worden voor elk optreden of activiteit 
uitgereikt en na afloop weer ingenomen.  
 
Bij de optochten geldt: (eigen) zwarte broek, zwarte 
schoenen en sokken en rode Harmoniejas. Bij mooi weer 
lopen we in het concertuniform. 
 
Fanfareorkestleden en jeugdleden die meespelen in het 
Fanfareorkest betalen jaarlijks een kledingbijdrage van  
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€ 10,00; Jeugdleden in het Opstap –en Mixorkest betalen 
jaarlijks een bijdrage van  € 5,00. Deze bijdrage wordt 
jaarlijks in september automatisch afgeschreven. 
Voor de buitenoptredens zijn rode jassen met opdruk 
beschikbaar. Ieder lid krijgt een dergelijke jas in 
bruikleen.  
Blouses, broeken, stropdassen en rode jassen worden 
door de kledingcommissie bij aanvang van het 
lidmaatschap uitgedeeld. Wanneer er van kleding geruild 
moet worden, kun je ook bij de kledingcommissie terecht. 
Na opzegging van het lidmaatschap wordt de door de 
vereniging aangeschafte kleding weer ingeleverd. 
 
 
Verzekering instrumenten 
Het instrumentarium van de vereniging is collectief 
verzekerd. Wanneer iemand een eigen instrument 
gebruikt, kan deze in de verzekering van 
muziekvereniging  “Harmonie” worden ondergebracht. Dit 
kun je regelen via de ledenadministratie. Hiervoor is 
merk, serienummer en bouwjaar van het instrument 
nodig. Als je wisselt van instrument, dien je de nieuwe 
gegevens door te geven aan de ledenadministratie. 
 
 
Wees zuinig op je instrument 
Het bestuur vraagt je goed te zorgen voor je instrument, 
des te langer kan jij of iemand anders er op spelen. 
Instrumenten zijn vreselijk duur en kunnen we daarom 
niet zomaar even aanschaffen en vervangen. Wees dan 
ook voorzichtig met koffer en instrument. Wanneer je van 
de vereniging een instrument in bruikleen krijgt, is dit 
inclusief een eerste pakketje onderhoudsmateriaal. 
Verder is onderhouds- en verbruiksmateriaal voor eigen 
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rekening. Voor vragen hieromtrent kun je terecht bij 
Meindert of Wiep. 
 

Ouders, wilt u er op toezien dat het instrument 
met zorg behandeld wordt en dat (jongere) 
broertjes of zusjes er niet aankomen! 
 
 
Leg nooit je instrument zomaar neer, maar leg het altijd in 
de koffer, ook in een pauze. Trombones zet je op de 
hiervoor bestemde standaard. Ruim na het spelen éérst  
je instrument op, dan je lessenaar en de rest. Bij start 
repetitie dus andersom: éérst de lessenaar, dan je 
instrument in elkaar zetten. 
 
De koffer is speciaal voor het instrument gemaakt en niet 
voor aanverwante artikelen, zoals muziek, lessenaar, 
potloden, harpjes e.d. Deze zaken komen in een aparte 
tas, of in een apart vakje van je koffer. 
 
Blaas met “schone” mond, drink wat water of poets je 
tanden voordat je gaat blazen.   
Hoe de instrumenten te onderhouden en schoon te 
maken, wordt verderop beschreven. Lees dit eerst goed 
door, voordat je aan de slag gaat. Bij vragen, of je wilt wat 
hulp, neem dan voor de koperblaasinstrumenten contact 
op met Roelf Ipema tel. 06-54647659 en voor de  
saxofoons met Wiep Krist tel. 06-12823826. Bij hen kun je 
ook terecht als je instrument gerepareerd moet worden. 
Voor de hoorns en trombones is er nog aanvullende 
informatie m.b.t. het schoonmaken. Het onderhoud van 
saxofoons kent zijn eigen aanpak en staat apart 
beschreven. 
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Schoonhouden van je mondstuk 
Het schoonhouden van je mondstuk is enorm belangrijk.  
Je kunt je voorstellen dat een mondstuk dat niet 
schoongemaakt wordt zich langzamerhand vult met 
allerlei troep. Misschien studeer je wel net na het eten of 
was je erg verkouden toen je de laatste keer speelde of 
had je een koortsblaar….. 
Het mondstuk is een bron van bacteriën. Een ding dus 
dat je regelmatig schoon moet maken en al helemaal niet 
door een ander moet laten gebruiken. 
Het mondstuk kun je schoonmaken door het een poosje 
in een kopje warm water met afwasmiddel te leggen. 
Daarna schoonmaken met een mondstukborsteltje. 
 
Schoonmaken van de rest van je instrument 
Laat het instrument altijd even luchten na de repetitie en 
laat het water er goed uit lopen! Een paar keer per jaar 
moet het instrument schoongemaakt worden.  
Het vuil in het instrument, daar gebracht door het 
ingeblazen speeksel (zie ook gedeelte over het  
mondstuk), veroorzaakt een aanslag in het instrument. 
Deze soms smerige aanslag vreet het koper aan. 
Je kunt je ook voorstellen dat als de buis tot een derde 
gevuld is met troep de toon ook niet beter wordt. 
Regelmatige reiniging van je instrument zorgt er voor dat 
het jaren langer mee gaat. 
Gebruik nooit te heet water of schoonmaakmiddelen. Bij 
gelakte instrumenten valt de lak er dan af. Maak het 
instrument goed droog met een flanellen doek voordat je 
het instrument weer in elkaar zet. 
Heb je een trigger op je instrument maak deze dan los 
voor dat je het instrument schoonmaakt. Op de buis van 
je trigger doe je na het schoonmaken olie zodat hij soepel 
glijdt.  
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Gelakte instrumenten mogen niet worden gepoetst, alleen 
worden afgeveegd. 
Verzilverde instrumenten worden het mooist na het 
poetsen met Silver Solution. Dit brengt een nieuw laagje 
zilver aan op het instrument, in tegenstelling tot de 
meeste poetsdoeken die er een laagje afvegen. 
 
 
Heb je je instrument nog nooit schoongemaakt, volg 
dan goed de volgende aanwijzingen: 
 

1. Pak een bak met niet te heet water. 
2. Gebruik geen soda of andere 

schoonmaakmiddelen. 
3. Haal voorzichtig alle buizen uit je instrument. Zitten 

ze vast ga het dan niet forceren, maar vraag 
iemand van de vereniging. 

4. Haal de ventielen er uit en kijk of er een nummer 
op staat. Ventiel 1 zit het dichtst bij het mondstuk. 
Als er geen nummer op staat, zorg er dan voor dat 
je ze niet verwisselt.  

5. Schroef ook de ventieldeksels aan de onderkant 
van het instrument los.  

6. Leg voorzichtig het instrument in het water en ga 
met een schoonmaakveer door alle buizen heen 
en weer. 

7. Wanneer er geen vuil meer uit het instrument 
komt, droog je het instrument goed af en leg je het 
op een veilige plek.  

8. Doe hetzelfde met de buizen en ventielen. 
9. Vet alle buizen in met daarvoor bestemd vet of 

zuurvrije vaseline, ook de stembuis. Doe er niet te 
veel op, wat je er teveel aansmeert verdwijnt 
gedeeltelijk weer in het instrument en koekt aan. 
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10. Doe alle buizen weer in het instrument en ook de 
ventieldeksels. De ventielen mag je alleen maar 
behandelen met ventielolie. Let er op dat de 
ventielgeleider precies in het gleufje zit van het 
ventielhuis. De ventielen moet je vaker 
behandelen, zodat ze niet blijven ‘hangen’. 

 
 
Onderhoud trombone 
Het onderhoud van de trombone is geen 
moeilijk werk, maar vraagt wel 
zorgvuldigheid. 

 
1. Haal de trombone voorzichtig uit elkaar  
 en leg alle delen op een badlaken om krassen te 
 voorkomen. 
2. Spoel alle delen goed door en gebruik een 

daarvoor bestemde schoonmaakveer zonder 
scherpe uiteinden. Haal de veer een aantal keren 
door alle buizen en vergeet ook de bochten niet. 

3. Als er zich in de loop van de tijd toch vetresten 
hebben opgehoopt onderin de buitenbuis kun je er 
een beetje afwasmiddel in laten lopen. Daarna 
weer goed uitspoelen en schoonmaken. Het 
afwasmiddel heeft dan het overtollige vet opgelost. 

4. Bij het in elkaar zetten van de schuif eerst slide-o-
mix, of een ander speciaal middel voor de schuif, 
gebruiken en daarna wat water spuiten. 

5. Let op, sommige middelen werken met 3 
componenten. Dan eerst dunne olie (het kleine 
flesje) met de buitenbuis verdelen over de  
binnenbuis. Daarna het dikkere gedeelte er op en 
uiteindelijk wat water (het 3e component) op de 
binnenschuif sprayen. 
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6. Aan het kwartventiel hoef je geen onderhoud te 
plegen, af en toe wat olie aan de buitenkant van de 
scharnierpunten. Het is niet nodig om olie in de 
buis te laten lopen. Als je dit toch doet, dan is er 
kans dat zich meer rommel aan het ventiel hecht. 

 
 
Onderhoud saxofoon 
Blaas met ‘schone’ mond, drink wat water of poets je 
tanden voordat je gaat blazen. Zoetigheid gaat in 
het riet zitten en de polsters gaan plakken. 
 
Denk er tijdens het spelen om, dat er geen contact 
ontstaat tussen het instrument en bijv. knopen 
en/of ritsen van je kleding. Dit kan krassen 
veroorzaken in de lak of de verzilvering van het 
instrument. 
Hoe de saxofoon schoon te maken en te onderhouden: 
 

1. Het mondstuk na het spelen droog maken met een 
zakdoekje met een loodje er aan. Verder 
regelmatig onder de kraan afspoelen. Niet te heet, 
daar wordt het mondstuk wit uitgeslagen van. Het 
mondstuk niet op de hals laten zitten, dit is slecht 
voor de kurk.  

2. Zorg altijd dat de kurk van de hals licht ingevet is, 
zodat het mondstuk gemakkelijk op de hals schuift.  

3. De octaafklep moet je altijd dicht houden als je de 
hals er op of af zet. Deze raakt erg snel 
beschadigd waardoor de klep niet meer open of 
dicht wil. 

4. Het riet per keer op het mondstuk zetten. Na het 
spelen afdrogen en in een reedcase bewaren. 

5. Droog maken van de saxofoon doe je elke keer na 
het spelen, bij voorkeur met de speciale 
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zeemwisser. Tegen roestvorming is het handig de 
koffer thuis een tijdje open te laten staan, zodat de 
saxofoon kan drogen. Sluit na enige tijd de koffer  
om beschadiging en verkleuring van de sax te 
voorkomen.  

6. De octaafdop hoort op de sax in de koffer. Dit 
voorkomt dat hij heen en weer schuift, waardoor er 
beschadigingen kunnen ontstaan. Als je de sax 
even op bijv. een tafel moet leggen, leg hem dan 
op de zij waar de beschermbeugels zitten. 

7. Poetsen van de saxofoon is niet alleen voor de 
mooiigheid, maar voorkomt ook dat zweet/zuur dat 
op de handen zit de lak aantast. Je doet dit met 
een speciale doek of zachte stofdoek. 

8. Mocht de sax tijdens een optreden nat worden, 
zorg er dan zo snel mogelijk voor dat alle polsters 
weer droog worden! Beter is er voor te zorgen dat 
de sax niet nat wordt! 

 
 
Onderhoud hoorn 
Het instrument kun je beter niet in water leggen.  
Laat het water na het spelen uit het instrument 
lopen.  
In tegenstelling tot de meeste andere koperblaas- 
instrumenten wordt aangeraden zo min mogelijk te doen 
aan de cilinders.  
De buizen mag je uit het instrument halen en voorzichtig 
schoonmaken met een schoonmaakveer. Vet ze daarna 
in met een beetje zuurvrije vaseline.  
Ongeveer elke twee jaar moet het instrument naar de 
reparateur om schoongemaakt te worden.  
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Onderhoud slagwerk 
Kleine trommen moeten af en toe gestemd worden. 
Vraag je docent je te helpen met het aandraaien van alle 
spanbouten: allemaal even ver en met een stemsleutel. 

 Span het vel niet te strak, want het kan scheuren. 

 Zet de snarenmat elke keer na het spelen af met de 
hendel. 

 Dek alle slagwerkinstrumenten af als je klaar bent met 
spelen. 

 Berg de mallets/stokken op de geëigende plaats op. 
Houd de slagwerksectie op orde! 

 Mallets/stokken zijn het enige waar je je instrument 
mee mag aanraken. Leg/zet er nooit wat anders op en 
laat anderen dat ook niet doen.  

 
 
Muziek 
Wees zuinig op de uitgedeelde muziek! Muziek is erg 
duur en de muziekstukken kosten de vereniging heel veel 
geld. Ook iedere kopie moet betaald worden, dus wees 
hier alsjeblieft zuinig op!!  Wanneer je muziek “kwijt” bent, 
worden de kosten hiervan in rekening gebracht.  
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Commissies 
 
Jeugdcommissie: 
Marlies Anker 
Melissa Veenema 
Wiep Krist 
FransTjeerd van der Wal 
Gea de Boer-Vellema 
 
Muziekcommissie: 
Robert Blaakmeer (archief) 
FransTjeerd van der Wal 
Anja Reinsma 
Geert Jan Kroon 
 
Website / social media: 
Robert Blaakmeer 
Marlies Anker 
 
Kledingcommissie: 
Jacqueline Hoekstra 
Wiep Krist 
 
Badeendjesverhuurcommissie: 
Maartje Kooistra 
 
Actiecommissie: 
Matty de Jong 
Hanneke Vis – Wijnja 
Jacqueline Hoekstra 
Mayke Sybesma 
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Sponsorcommissie: 
Dennis Gijsman 
Thomas Haitsma 
Fenna de Jong 
Hanneke Vis-Wijnja 
 
Feestcommissie: 
Marlies Anker 
Melissa Veenema 
Thomas Haitsma 
Lysbert van der Molen-Bergsma 
Arjan van der Heide 
 
 
Website: www.harmonieakkrum.nl 
Wat vind je o.a. op de website: 

 Het laatste nieuws 

 Het repertoire 

 De kalender met activiteiten 

 Foto’s 

 De nieuwste infogids 
 
Ieder lid kan inloggen, zodat hij/zij ook de informatie kan 
lezen die alleen toegankelijk is voor leden. Heb je nog 
geen inlogcode? Vraag deze dan aan bij Robert 
Blaakmeer (websitebeheerder) (via de website). 
 

about:blank

