
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 

A U G U S T U S     2 0 1 9

1. Terminologie
Dit reglement is bedoeld als aanvulling bij de statuten van de vzw Muziekvereniging Orbis uit 
Leopoldsburg-Heppen, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad. (afgekort vzw MV.Orbis)

              In geval van tegenstrijdigheid, zijn het de statuten die steeds de hoogste prioriteit hebben.

2.   Doelstellingen
 Het leven van de blaasmuziek (HaFaBra-muziek) in de gemeente veilig stellen voor de toekomst. 
 Zorgen voor een aangename muzikale sfeer waarin elke muzikant zich kan thuis voelen en met 

plezier komt spelen.
 Het muzikale peil op een goed niveau brengen en houden
 Het aantrekken van nieuwe gemotiveerde muzikanten en deze integreren in de vereniging.
 Ruime aandacht schenken aan de jongeren en ze stimuleren en vlot integreren in de groep.

3. Algemeenheden
Voor de goede werking van onze muziekvereniging stellen we enkele belangrijke principes voor :

 
 Wederzijds respect 
 Goede communicatie in alle richtingen
 Discipline respecteren
 Collectieve verantwoordelijkheid
 Zin voor initiatief tonen
 Uniformiteit bewerkstelligen
 Initiatieven van de dirigent navolgen
 Kwaliteit voortdurend  nastreven

Tijdens optochten en concerten zal iedereen zich schikken naar de regels van het volledige korps zodat de
vzw MV.Orbis met een totaal en goed verzorgd concept naar buiten kan treden.
Elke muzikant wordt aangespoord om zorgvuldig met instrumenten, partituren en materialen om te gaan.
Toelichtingen van het bestuur en van de dirigent worden aandachtig gevolgd.
Overmatig gebruik van alcoholhoudende dranken voor of tijdens de repetitie en bij elk optreden wordt 
niet getolereerd en er zal streng toezicht op gehouden worden.

4. Leden
Jaarlijks, tijdens de eerste vergadering van het werkjaar, worden de lidgelden voor leden en ereleden 
opnieuw vastgelegd.
Aan de leden van het instaporkest, die geen lid zijn van het groot orkest, wordt nog geen lidgeld   
gevraagd.
Vanaf 1 januari 2019  wordt het lidgeld bepaald op: € 30 per jaar per lid, telkens te betalen voor 
 28 februari.
Betaalwijze :
Nieuwe muzikanten die aansluiten tijdens de eerste semester betalen het volledige bedrag.
Muzikanten die aansluiten tijdens de tweede semester betalen vanaf januari in het er op volgende jaar.
Leerlingen van OrbiScool die overstappen naar het groot orkest betalen geen lidgeld tijdens het lopende  
kalenderjaar.   



Als de betaling niet tijdig uitgevoerd is men geen lid meer en wordt men van de lijst geschrapt. 
De betaling van het lidgeld omvat: 

o Het lidmaatschap bij Vlamo
o De kosten van de vereiste verzekeringen, via Vlamo
o Het ter beschikking stellen van instrumenten, partituren en benodigdheden.

De aanwezige muzikanten ontvangen tijdens elke repetitie een bon voor één normale consumptie: het
prijsverschil voor de zwaardere bieren wordt bijbetaald.
Tijdens  uitstappen zal telkens geoordeeld worden over het uitdelen van de drankbonnen aan de
aanwezige muzikanten.
Indien de organisatoren zelf een consumptie aanbieden zal vzw MV Orbis geen drankbon geven.

5. Ereleden 
Het bestuur draagt ereleden voor. 
Deze functie is enkel representatief en houdt geen rechten en plichten in t.o.v. de muziekvereniging. 

6. Gasten
Het bestuur duidt gasten aan, welke van bijzonder nut kunnen zijn, voor het bereiken van de
doelstellingen van de vereniging.
Gasten zijn geen effectieve leden en bijgevolg zijn ze geen lid van de vzw en hebben zij geen rechten
en plichten ten overstaan van de vzw.

7. Acties 
Nieuwjaar
De eerste repetitie van het nieuwe jaar wordt om 20u30 gestopt (zonder pauze) en gevolgd door een
Nieuwjaarsreceptie met een toespraak door de voorzitter.
Verjaardagen 
Tijdens de wekelijkse briefing worden de muzikanten die in de loop van de week verjaren even vermeld
en spelen we voor hen Happy Birthday
Huwelijk
Bij een huwelijk wordt een wenskaart voorzien met een bijdrage van 25€
Geboorte 
Bij een geboorte zorgt het bestuur  voor een aangepast wenskaartje en een bijdrage van 25€ voor de baby
van de muzikant(e).
Overlijden

      Bij een overlijden van een familielid in de eerste graad wordt, als blijk van deelname, een Orbis-kaartje
gegeven, . Het bericht wordt bekend gemaakt aan de muzikanten, met een oproep tot deelname aan de
begroeting of aan de uitvaart.

       Bemerking : het bestuur moet voor de voorgaande acties, uiteraard tijdig op de hoogte gebracht worden.

8. Vergaderingen
8.1 Algemene vergadering
De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden tijdens de eerste semester.
De algemene vergadering heeft plaats op een dinsdag en begint omstreeks 20u30, na het eerste deel van
de repetitie welke dan om 19u30 begint.
De algemene vergadering omvat de volgende onderdelen : woordje van de voorzitter, jaaroverzichten,
financieel verslag, toelichting door de dirigent en informatie over OrbiScool , de werkgroep en de PR-
contacten en de geplande activiteiten.
8.2 Bestuur
Het bestuur bestaat uit 8 personen : zie organigram in bijlage.
Bij de tweejaarlijkse verkiezing kan elk lid zich kandidaat stellen echter met uitzondering van personen
die reeds een bestuursfunctie vervullen in een andere gelijkaardige vereniging.
Familieleden van de eerste graad kunnen niet toetreden tot het bestuur om "voorkennis van zaken" te
vermijden. Dit is ook van toepassing voor één persoon van een koppel dat verbonden is met een
samenlevingscontract.
Bestuursvergaderingen gaan door op de tweede donderdag van de maand, tenzij anders overeengekomen,
Opmerkingen worden ten laatste één week voor de vergadering bezorgd.
Het verslag wordt opgesteld door de secretaris en ten laatste 14 dagen na de vergadering per e-mail aan de
bestuursleden bezorgd. Als er binnen de 7 dagen geen opmerkingen worden doorgegeven is het verslag
meteen goedgekeurd.
Alle uitgaande communicatie, welke de vzw engageert, dient door de voorzitter of bij ontstentenis , door
de ondervoorzitter te worden goedgekeurd. 
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9. Organiseren van activiteiten 
Het bestuur stelt een werkgroep samen welke gemandateerd wordt bepaalde activiteiten te organiseren.
Dit houdt in het opstellen van een begroting welke door het bestuur voorafgaand dient goedgekeurd te
worden. Hierna kan de werkgroep autonoom functioneren en zaken vastleggen welke binnen deze
begroting vallen. 
De werkgroep dient periodiek en schriftelijk te rapporteren aan het bestuur aangaande vergaderingen,
beslissingen en budgetten.

10. Muziekstukken
De keuze van het repertoire ligt volledig in handen van de dirigent , mits een permanent overleg 
met het bestuur.
Het aankopen van nieuwe muziekstukken wordt, op aangeven van de dirigent, steeds door het bestuur
uitgevoerd.

11. De dirigent
De discipline tijdens repetities en concerten en hiervoor  doorlopend de nodige aandacht vragen is de
verantwoordelijkheid van de dirigent.
De dirigent zal bij elk optreden tijdig een duidelijk programma opstellen en de voorbereidingen
zorgvuldig schikken.
Bij afwezigheid van de dirigent worden deze taken overgenomen door het bestuur.

12. Organisatie

12.1 Het orkest
Het is aan de muzikanten van vzw MV Orbis toegestaan om vrij en uit eigen beweging mee te spelen in
een ander korps als de repetitie niet op dinsdag valt. Het bestuur wenst vooraf op de hoogte gehouden te
worden. 
Het gebruik van een instrument dat eigendom is van vzw MV.Orbis wordt toegelaten indien dit met
de nodige zorg gebeurt. Bij calamiteiten wordt er telkens per geval een beoordeling gemaakt;
Bij elk optreden of optocht zal elke muzikant aanwezig zijn tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn
welke dan bij voorkeur vooraf aan het bestuur gemeld worden.

12.2 OrbiScool & Instaporkest
Met het oog op de doorstroming van jonge muzikanten bestaat er binnen de vzw MV.Orbis een
instaporkest. 
Het aantrekken van nieuwe muzikanten is één van de doelstellingen en de doelgroepen zijn :

 Jongeren vanaf 8 jaar     
 Muzikanten die zelf wensen bij te scholen                      
 Volwassenen zonder enige voorkennis
 Volwassenen met voorkennis en ervaring

Het instaporkest staat onder leiding van een gediplomeerde dirigent.
Het bestaat uit leerling-muzikanten en muzikanten die uit eigen beweging wensen mee te spelen. 
Alle contacten tussen het instaporkest en het bestuur lopen via de voorzitter.
De muzikanten kunnen beschikken over een eigen instrument of een instrument dat door  vzw MV.Orbis
ter beschikking gesteld wordt, na voorafgaand overleg.
De repetities gaan  in principe steeds door op zondagvoormiddag .
Aan het instaporkest wordt voor de organisatie van activiteiten die de groepsgeest bevorderen, een
financiële steun toegekend volgens behoefte en dit na aanvraag en goedkeuring van het bestuur.

13. Praktische afspraken
13.1 De zaal Orbis
Voor alle praktische zaken werd Roger Panis als "zaalmanager" aangesteld :.
Hij regelt de agenda, de contacten met de huurders en met de leveranciers. 
In principe zal de zaal à priori op dinsdag steeds beschikbaar zijn voor de repetities en ook op
zondagvoormiddag voor OrbiScool.
De zaal zal bij elke repetitie een half uur voor aanvang geopend worden.
Het afsluiten is als volgt voorzien: 

 Op dinsdag: tapwerk stopt om 23u30 en sluiten om 24u00 
 Op zondag: tapwerk stopt om 12u30 en sluiten om 13u00

In de zaal, het café en de overige lokalen is roken niet toegestaan.
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De zaal is volledig in orde met de voorschriften betreffende brandveiligheid en de wetgeving op de
elektrische installaties (AREI) en de CV-installatie op aardgas.
Het attest van de brandweer is steeds ter inzage bij de zaalmanager.
Voor de repetitie worden de stoelen in de juiste opstelling gezet.
Na de repetitie wordt van iedereen verwacht om mee te helpen bij het snel en ordelijk opruimen van de
zaal. Er zal steeds gelet worden op de nodige orde en netheid in de zaal.
Elke muzikant wordt aangespoord om zorgvuldig met instrumenten en materialen om te gaan.
13.2 Prijzen
De huurprijs voor allerlei activiteiten wordt vastgelegd op €150 per keer, met aanbetaling van een
voorschot van €250
Actieve leden kunnen de zaal huren voor “persoonlijk” gebruik aan de prijs van  €100.
Elke vereniging, welke jaarlijks 50€ lidgeld betaalt, kan bij elke gelegenheid de zaal  huren aan de
verminderde prijs van  €100
Verdere richtlijnen zijn terug te vinden in het huurcontract (zie bijlage)

13.3 Instrumenten
 Elke muzikant vult een steekkaart in met persoonlijke gegevens en met de gegevens van het

instrument zoals: merk, type, bouwjaar, eigendom van vzw MV.Orbis of persoonlijke eigendom.
 Ieder is verantwoordelijk voor het goed gebruik van het instrument en voor het vereiste onderhoud.
 Een beschadiging wordt telkens individueel besproken en het betalen van de kosten wordt in functie

hiervan afgesproken. 
 Al de vereiste toebehoren zoals rietjes, olie enz..  worden aangevraagd bij het verantwoordelijke

bestuurslid  en zonder kosten door vzw MV.Orbis ter beschikking gesteld
 De keuze en het gebruik van mondstukken en rietjes zal gebeuren in overleg met de dirigent om

optimaal tot de gewenste klanken te kunnen komen.
 Indien een muzikant door omstandigheden gedurende vier maanden de repetities niet heeft

bijgewoond, dan zal hij/zij verzocht worden om het betreffende instrument in te leveren zodat het ter
beschikking van OrbisCool kan gesteld worden. Indien de muzikant na enige tijd weer zich opnieuw
aanmeld, zal er een passende oplossing uitgewerkt worden.

Herstellingen :
Voor herstellingen wendt men zich tot het verantwoordelijke bestuurslid voor de instrumenten en de
partituren. 

         Zonder voorafgaande toestemming kunnen er geen herstellingen doorgevoerd worden. Bij afwijking
                van deze regel wordt in overleg met het bestuur een persoonlijke bijdrage bepaald.

 Elke herstelling wordt genoteerd met datum , de aard van de ingreep en de kosten zodat er per   
 muzikant een volledig overzicht beschikbaar is. Indien er veelvuldige gebreken worden vastgesteld
dan worden de kosten toegewezen aan de muzikant zelf.
 De kosten worden gedragen door vzw MV.Orbis, zowel voor een instrument van  vzw MV.Orbis als

         voor een  instrument dat persoonlijke eigendom is en doorlopend bij vzw MV.Orbis gebruikt wordt.
                Als men met een instrument van vzw MV.Orbis ook nog in één of  meerdere andere orkesten speelt  
                worden de kosten voor onderhoud en herstellingen à rato verdeeld.

13.4 Kledij
Vanaf begin 2018 kiezen we voor een nieuwe outfit.
De kleur van kledij is dan in hoofdzaak volledig ZWART
De basiselementen (broek, hemd, kleed, bloes) kopen de muzikanten zelf aan om zo meteen over de
perfecte pasmaat te kunnen beschikken.
Afwisselend zal het bestuur een "ACCENT KLEUR" bepalen voor de accessoires (sjaaltje, das, schoenen,
sokken, vestje enz..)
Het grijze fleece blijft behouden.
Bij elke uitstap of optreden zal iedereen zorgen voor een goed verzorgde kledij.

14. Informatie
De informatie van het bestuur door te geven aan de muzikanten zal gebeuren via : 

1. Mondelinge toelichtingen tijdens de repetities net voor de pauze met nadien een bevestiging
     via mail 
2.  Postvakjes: elke muzikanten wordt verzocht om wekelijks of op regelmatige  basis het vakje 
     na te kijken en te ledigen. 
3.  TV-scherm aan de toog biedt steeds de actuele info aan en kan doorlopend geraadpleegd 
    worden.

Aan de toog is een map beschikbaar  met de verslagen van de 12 laatste bestuursvergaderingen, het
huishoudelijk reglement en de vzw statuten. Deze map kan steeds door iedereen geraadpleegd worden.
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15. Website.
     Het bestuur bepaalt de algemene inhoud en de vorm van de website en zorgt regelmatig voor de 

actualisering.

16. Uitstapregeling
Indien een muzikant, gewild of ongewild, de vereniging definitief verlaat wordt men verzocht om uit
eigen beweging het instrument, de partituren en de kledij van vzw MV Orbis in te leveren, ten laatste één
maand na de bekrachtiging door het bestuur.

 
Het bestuur
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