
LIDMAATSCHAPSREGELING m.i.v. 1 sep. 2007.  

(aanpassingen vastgesteld tijdens ALV van 16 maart 2015) 
 

1. Kenningsmakingsperiode. 

Iedereen kan een periode meespelen in één van de orkesten zonder dan contributie te betalen.  
Vanaf aanmelding kan men (indien beschikbaar) een instrument van de vereniging in bruikleen 
krijgen.  
Meldt men zich aan als lid, dan wordt tijdens of na de kennismakingsperiode in overleg met de dirigent 
vastgesteld welk niveau het nieuwe lid heeft en welke categorie (zie punt 4) van toepassing is.  
Indien er geen instrument beschikbaar is, wordt in overleg met het bestuur naar een passende 
oplossing gezocht. 
 

2. Regeling voor leerlingen 

a. een leerling is een beginnend muzikant (ongeacht leeftijd). 

b. een leerling betaalt het leerling-tarief vanaf het moment dat hij/zij gaat repeteren in groepsverband 
onder leiding van de dirigent of uiterlijk vanaf één jaar na inschrijving als lid van de vereniging.  

c. een leerling ontvangt, indien voorradig, een instrument van de vereniging in bruikleen. 

d. een leerling volgt permanent muziekles volgens het HaFaBra-leerplan met als doel een 
gevorderde muzikant te worden. 

e. een leerling regelt zelf muzieklessen. Harmonieorkest Lelystad zal, indien gewenst en voor zover 
dit in haar macht ligt, adviseren en bemiddelen bij het zoeken naar lesmogelijkheden. De kosten 
voor de muzieklessen zijn voor rekening van de leerling. 

f. een leerling speelt in groepsverband, voorbereidend voor het harmonieorkest. De vorm en de 
frequentie worden door de Commissie Coördinatie Opleidingen,(CCO) in overleg met de dirigent, 
bepaald. 

g. leerling is men voor maximaal een termijn van 5 jaar. In die periode wordt een leerling geacht zich 
te ontwikkelen tot een gevorderde muzikant. Als dit (nog) niet het geval mocht zijn, wordt per 
geval in overleg met de dirigent en het bestuur een passende afspraak gemaakt. 

h. voor leerlingen geldt geen instroombeperking. De doorstroming binnen het opleidingstraject is 
afhankelijk van de muzikale vorderingen. De overgang naar het harmonieorkest is ter beoordeling 
van de dirigent in overleg met de CCO en de leerling. 

 

3. Regeling voor gevorderde leden 

a. een gevorderd lid heeft het niveau om te spelen in het harmonieorkest. Het niveau wordt 
beoordeeld door de dirigent. Deelname aan het harmonieorkest is mede afhankelijk van de 
bezetting. Dit is ter beoordeling van de dirigent in overleg met het bestuur. 

b. een gevorderd lid kan, indien voorradig, een instrument van de vereniging in bruikleen krijgen. 

 

4. Voor onderstaande categorieën gelden verschillende contributietarieven: 

1) Leerlingen, ongeacht leeftijd. (zijn in opleiding in het opleidingsorkest of spelen nog niet in het 
opleidingsorkest). 

2) Gevorderde leden tot 18 jaar. (spelen in het harmonieorkest) 

3) Gevorderde leden vanaf 18 jaar. (spelen in het harmonieorkest) 

 

5. Opzegging door een lid of namens de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden met een 
opzegtermijn van één maand. 

 

Zie voor de huidige contributie op www.harmonieorkestlelystad.nl de pagina "Algemene informatie". 

 

Aangepast op 16 maart 2015: 

punt 2 sub b. aanvulling: of uiterlijk vanaf één jaar na inschrijving als lid van de vereniging 
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