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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
VAN HET GOOISCH FANFARE ORKEST  

TE HILVERSUM 
 
 
 
Algemeen 
Artikel 1 
 
Lid 1 
De vereniging is bij notariële akte opgericht op 4 november 1925 onder de naam 
Christelijke Muziekvereniging Oranje Harmonie, en bij notariële akte van 13 april 2016 
voortgezet onder de naam “Gooisch Fanfare Orkest” (afkorting GFO), gevestigd te 
Hilversum. 
 
Lid 2 
Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de vereniging. 

 
 
Identiteit 
Artikel 2 
 
Lid 1 
De vorige naam van de vereniging bevatte de toevoeging “Christelijke”. Voor een 
christelijke identiteit is draagvlak van de leden nodig. Dit draagvlak is minder aanwezig 
dan vroeger. De toevoeging “Christelijke” komt daarom niet meer in de nieuwe naam 
voor.  
 
Lid 2 
Wij kiezen er wel voor om in ons doen en laten normen te hanteren die we juist ook 
terugvinden in de bijbel,namelijk daar waar het gaat om waarden als naastenliefde, 
omzien naar elkaar en respect voor elkaar en voor elkaars overtuigingen. 
 
 
Leden       (zie ook artikel  4 en 5 van de statuten) 

Artikel 3 
 
Lid 1 
Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene 
vergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van wat daarover in de statuten en 
in dit huishoudelijk reglement is bepaald. 
 
Lid 2 
De vereniging kent de volgende soorten leden: 

- Gewone leden: leden vanaf de leeftijd van 18 jaar 
- Jeugdleden: leden tot en met de leeftijd van 17 jaar 
- Ereleden: leden die vanwege hun bijzondere eervolle verdienstelijkheid voor de 

vereniging door een ten minste twee/derde meerderheid van de tijdens een 
algemene ledenvergadering daartoe uitgebrachte stemmen als zodanig benoemd 
zijn (wanneer ereleden ook spelend lid zijn, dan zijn/blijven zij ook “gewoon” lid) 
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- Leden van verdienste: niet-leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de vereniging en door een ten minste twee/derde meerderheid van 
de tijdens een algemene ledenvergadering daartoe uitgebrachte stemmen als 
zodanig benoemd zijn. 

 
Lid 3 
Een natuurlijk persoon die lid wil worden van de vereniging doet dat door een door het 
bestuur verstrekt inschrijfformulier geheel in te vullen en te ondertekenen, en dat in 
te leveren bij de secretaris van het bestuur of bij een daartoe door het bestuur  
aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als lid als het  
inschrijfformulier wordt (mede)ondertekend door hun wettelijke vertegenwoordiger. 
Met de ondertekening wordt ook verklaard dat wordt ingestemd met het huishoudelijk  
reglement van de vereniging. Het huishoudelijk reglement wordt aan aspirant leden ter  
beschikking gesteld. 
 
 
Ledenregistratie 
Artikel 4 
 
Lid 1 
De secretaris van het bestuur houdt een registratie bij van de namen en de adressen van  
de leden. 
 
Lid 2 
Ieder lid is verplicht bij wijziging van naam, adres, telefoonnummer enz. dit  
onmiddellijk schriftelijk of per email door te geven aan de secretaris van het 
bestuur.  
 
Lid 3 
De persoonsgegevens worden door de vereniging alleen gebruikt voor  
verenigingsdoeleinden. De gegevens worden niet aan derden ter beschikkinggesteld 
tenzij daarvoor door de leden toestemming is gegeven. 
 
 
Opzegging lidmaatschap 
Artikel 5 
 
Lid 1 
Opzegging van het lidmaatschap wordt door een lid schriftelijk of per email meegedeeld 
aan de secretaris van het bestuur, en kan slechts plaatsvinden per het einde van een 
kalendermaand met een opzeggingstermijn van minimaal één kalendermaand. 
 
 
Contributie 
Artikel 6 
 
Lid 1 
De volgende leden zijn maandelijks contributie verschuldigd gedurende de periode van 
hun lidmaatschap: 

- gewone leden 
- jeugdleden 
- ereleden voor zover zij spelend lid zijn van de vereniging. 
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Lid 2 
De hoogte van de contributie van de gewone leden wordt vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering. Voor jeugdleden wordt de contributie vastgesteld door het bestuur 
nadat een aanpassing van de contributie eerst is gecommuniceerd met de 
ouders/verzorgers. 
 
Lid 3 
Het bestuur is bevoegd om, vanwege uitzonderlijke omstandigheden van een lid, een 
afwijkend (lager) contributiebedrag te bepalen. 

 
 
In bruikleen ter beschikking gestelde zaken 
Artikel 7 
 
Lid 1 
Aan leden kunnen gedurende het lidmaatschap door de vereniging de volgende zaken in  
bruikleen en/of in gebruik ter beschikking worden gesteld: 

- een instrument met bijbehorende accessoires 
- bladmuziek 
- kleding 
- lessenaar. 

 
Lid 2 
Ieder lid is aansprakelijk voor schade aan de in lid 1 genoemde zaken die zijn ontstaan 
door eigen schuld en/of verwijtbare onachtzaamheid van het betreffende lid.  
 
Lid 3 
Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid die de 
beschadigde zaken in gebruik heeft, tenzij door de betrokkene het tegendeel wordt  
aangetoond. Aansprakelijkheid wordt beoordeeld door het bestuur. 
 
Lid 4 
Het is de leden niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur eigendommen  
van de vereniging voor andere doeleinden dan die van de vereniging te gebruiken of te  
doen of te laten gebruiken. Het is vanzelfsprekend dat wanneer het GFO leden faciliteert 
met een instrument in bruikleen, dat dit betekent dat deelname aan alle muzikale  
activiteiten van het GFO prioriteit heeft boven activiteiten van andere verenigingen  
waarbij dit instrument wordt gebruikt.  
 
Lid 5 
Na beëindiging van het lidmaatschap worden de in lid 1 genoemde zaken zo 
spoedig mogelijk, schoongemaakt/gewassen ingeleverd. 
 
 
Donateurs 
Artikel 8 
 
Lid 1 
De vereniging kent ook donateurs die de vereniging financieel ondersteunen door een 
jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,=. 
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Bestuur      (zie ook artikel 7, 8 en 9 van de statuten) 
Artikel 9 
 
Lid 1 
Tot bestuurslid kunnen worden verkozen: 

- meerderjarige leden van de vereniging 
- meerderjarige niet-leden van de vereniging die na hun verkiezing worden geacht 

lid te zijn. 
 
Lid 2 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de 
vereniging. Aan de hand van een rooster van aftreden wordt zoveel mogelijk voorkomen 
dat de leden van het dagelijks bestuur tegelijkertijd aftreden. In een tussentijdse 
vacature betreffende het dagelijks bestuur zal tijdens de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering worden voorzien door verkiezing van een nieuw bestuurslid, die op het 
rooster van aftreden de plaats inneemt van degene door wiens vertrek de vacature is 
ontstaan. 
 
Lid 3 
De voorzitter:  

- waakt over het algemeen belang van de vereniging 
- is de primaire woordvoerder namens de vereniging 
- leidt alle vergaderingen van de vereniging en ondertekent alle daarvan gemaakte 

verslagen/notulen nadat deze door het bestuur of de algemene ledenvergadering 
zijn goedgekeurd 

- ziet toe op de realisatie van genomen (bestuurs)besluiten. 
 
Lid 4 
De secretaris: 

- voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur 
- beheert het archief van de vereniging 
- notuleert de bestuursvergaderingen 
- notuleert de algemene ledenvergadering 
- vervaardigt het jaarverslag ten behoeve van de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering 
- beheert (de actualiteit van) het ledenbestand. 

 
Lid 5 
De penningmeester: 

- int en beheert alle gelden van de vereniging 
- legt uit naam van het bestuur rekening en verantwoording af aan de algemene 

ledenvergadering van het gevoerde financiële beleid en van de door hem/haar 
beheerde geldstromen binnen de vereniging 

- is verplicht om aan ieder bestuurslid op diens verzoek inzage te geven in alle 
boeken en bescheiden die behoren tot de financiële administratie van de 
vereniging. 

 
Lid 6 
Ieder bestuurslid dient de toegewezen taken zo goed mogelijk  uit te voeren. 
 
Lid 7 
Het bestuur vergadert zo vaak als zij dit nodig vindt met een minimum van eens per 
kwartaal. 
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Algemene ledenvergadering  (zie ook artikel 10 t/m 14 van de statuten) 
Artikel 10 
 
Lid 1 
De ledenvergadering wordt minimaal eenmaal per jaar gehouden, bij voorkeur uiterlijk  
31 maart van het jaar volgend op een verslagjaar. 
 
Lid 2 
De leden worden uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan de ledenvergadering daarvoor 
schriftelijk uitgenodigd. 
 
Lid 3 
Tijdens een algemene ledenvergadering vindt ook de verkiezing van bestuursleden plaats 
volgens het rooster van aftreden en ingeval van tussentijdse vacatures. 
 
 
Muzikaal beleid 
Artikel 11 
 
Lid 1 
De muzikale- en artistieke leiding is in handen van de dirigent. 
Deze houdt bij het vaststellen van zijn/haar koers rekening met wensen in dit kader van 
het bestuur en van de muziekcommissie die bestaat uit de sectieleiders. 
 
Lid 2 
De dirigent wordt aangesteld op basis van een besluit van de algemene ledenvergadering, 
op voordracht van een commissie die bestaat uit een afvaardiging van het bestuur en een 
afvaardiging van de overige leden. Dit kunnen zowel gewone leden als jeugdleden zijn. 
 
Lid 3 
De dirigent bepaalt in hoeverre een lid bekwaam is om te participeren in een orkest van 
de vereniging. Bij nieuwe leden is een voorspel verplicht. 
 
Lid 4 
De dirigent heeft het laatste woord over de meest optimale invulling van de bezetting van 
de orkesten daar waar het gaat over de verdeling van partijen. 
 
 
Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement 
Artikel 11 
Dit huishoudelijk reglement kan slechts door een besluit van de algemene 
ledenvergadering worden vastgesteld en gewijzigd. Om tot vaststelling/wijziging te 
komen is een twee/derde meerderheid nodig van de in dat kader uitgebrachte stemmen. 
 
 
 
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld/gewijzigd door de algemene ledenvergadering 
van 16 maart 2016 en is ook op die datum in werking getreden. 
 
 


