Instrumenten- en uniformreglement 1-8-2005 ¹
Koninklijke Harmonie de Eendracht te Raamsdonksveer

Koninklijke Harmonie de Eendracht (KHE) is eigenaar van een groot aantal blaas- en
slagwerkinstrumenten. Daarnaast heeft in 2004 Koninklijke Harmonie de Eendracht nieuwe uniformen
aangeschaft. Het is voor KHE en ieder lid van groot belang om op een goede manier met deze
instrumenten en uniformen om te gaan.
Het bestuur heeft een aantal regels opgesteld zodat de muziekinstrumenten en uniformen van KHE nog
geruime tijd gebruikt kunnen worden. Het bestuur hoopt en verwacht dat iedereen zich aan deze regels zal
houden.
1.

KHE kan aan een lid één of meerdere instrumenten incl. accessoires in bruikleen geven. Het
instrument blijft eigendom van KHE. Het lid tekent hiervoor een bruikleenovereenkomst. Als
garantiestelling zal het lid een waarborgsom van € 50,00 betalen.
Elk actief lid heeft, bij deelname aan het harmonieorkest of slagwerkgroep, recht op een uniform. De
uniformbeheerder binnen KHE zal hiervoor zorgdragen. Als garantiestelling zal het lid een
waarborgsom van € 35,00 betalen.

2.

De leden zijn verplicht de instrumenten die eigendom zijn van KHE zorgvuldig te onderhouden en er
voor te zorgen dat deze niet beschadigd worden. Bij verlies en/of onbruikbaar wording van het
instrument door grove nalatigheid van het lid zullen de kosten van reparatie of vervanging worden
verhaald op het lid. Kosten voor normaal onderhoud en reparatie zijn in principe voor rekening van
KHE. Voordat instrumenten voor onderhoud of reparatie bij de reparateur worden aangeboden dient
eerst toestemming van de instrumentenbeheerder te worden gevraagd.
Leden zijn gerechtigd hun eigen instrument aan te schaffen. Uit muzikaal oogpunt is het wenselijk om
vóór aanschaf te overleggen met dirigent of instructeur. Kosten voor normaal onderhoud en reparatie
zijn in dit geval voor rekening van de eigenaar.
Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het in goede staat blijven van het uniform. Beschadigingen, welke
zijn ontstaan door duidelijke nalatigheid, worden na beoordeling door en overleg met het bestuur
hersteld op kosten van het betreffende lid.

3.

Het uniform bestaat uit: een donkerblauw colbert, donkerblauwe pantalon incl. riem, wit overhemd met
lange mouwen, stropdas en koord (alleen slagwerkgroep). Deze kledingstukken worden door KHE
geleverd. Zwarte dichte schoenen en zwarte sokken/pantykousjes worden door de leden zelf verzorgd.
Als vervanging van het uniform nodig is, omdat men er bijvoorbeeld is uitgegroeid, dan zal KHE tegen
inlevering van het oude uniform zorgdragen voor een ander uniform.
Wasvoorschrift: het uniform dient door het lid te worden gereinigd volgens de etiketten welke in de
kledingstukken zijn aangebracht. Reiniging geschiedt alleen na overleg met de uniformbeheerder.

4.

Leden die een instrument van KHE in bruikleen hebben mogen deze alleen gebruiken bij activiteiten
van KHE waarbij het gebruik van het instrument is gevraagd. Voor het bespelen van het instrument
buiten deze activiteiten is toestemming van het bestuur vereist.
Het uniform, of delen daarvan, mag alleen worden gedragen bij eigen activiteiten van KHE waarbij het
dragen van een uniform is gevraagd.

5.

Bij het einde van het lidmaatschap dient het instrument incl. accessoires onmiddellijk in goede staat bij
de instrumentenbeheerder of het bestuur ingeleverd te worden. De betaalde waarborgsom van € 50,00
zal worden terugbetaald. Eventueel geconstateerde gebreken, voortvloeiend uit grove nalatigheid van
het lid, zullen met de waarborgsom worden verrekend.
Het door KHE geleverde uniform blijft eigendom van de vereniging. Dit betekent dat bij opzegging van
het lidmaatschap het uniform moet worden ingeleverd. Mits het uniform onbeschadigd en gereinigd is
zal na inlevering de waarborgsom van € 35,00 worden terugbetaald. Bij opzegging binnen 1 jaar na
ontvangst van het uniform zal de waarborgsom niet worden gerestitueerd.

¹ Aanhangsel aan het huishoudelijk reglement vastgesteld op 10 december 1985

