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2.  DOELSTELLING, MISSIE EN VISIE  
 
2.1  Doelstelling  
Volgens artikel 2. van de Statuten heeft het AJO tot doel “om binnen de regio bij de jeugd kennis van 
en liefde voor de kunsten in het algemeen en de muziek in het bijzonder te bevorderen en aan te 
moedigen en daarbij aan het initiatief en de zelfwerkzaamheid van de jeugd een zo groot mogelijke 
plaats in te ruimen. De vereniging streeft haar doel na ongeacht geloof, ras en taal of politieke 
overtuiging”. In aanvulling daarop geldt dat het AJO dat doel ook nastreeft ongeacht geslacht. 
 
2.2  Missie  
Het AJO wil voor de jeugd uit Amersfoort en omstreken een uitdagend podium zijn, waarop zij 
hun muzikale talent volledig tot bloei kunnen laten komen. 
 
2.3  Visie  
Het AJO wil een zo breed mogelijk publiek bereiken door prikkelende symfonische programma’s 
samen te stellen en door de veelal in het verleden gecomponeerde ‘klassieke muziek’ nieuwe 
glans te geven door die juist met jonge mensen uit te voeren. Om dat brede publiek (jong en oud, 
bekend en onbekend met klassieke muziek) te bereiken, nodigen wij professionals uit die hier een 
directe bijdrage aan kunnen leveren. Denk daarbij aan samenwerking met andere kunstdisciplines 
zoals zang en dans. Maar ook aan het ten gehore brengen van (nieuwe) composities binnen 
andere muziekgenres zoals pop, jazz, tango en klezmer. 
 
2.4  Uitwerking 
Het Bestuur legt de uitwerking van de missie en visie vast in een Meerjarenplan. Dit Meerjarenplan 
kent een artistieke paragraaf, waarvoor de artistiek leider een voorstel aan het bestuur aanlevert. 
Aan de artistieke paragraaf ligt een meerjarenbegroting ten grondslag, waarvoor door de 
penningmeester een voorstel wordt opgemaakt. Het bestuur stelt in een bestuursvergadering het 
Meerjarenplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de ALV. Over de uitvoering ervan wordt aan 
de ALV verantwoording afgelegd.  
 
De vereniging tracht de doelstellingen als volgt te bereiken: 

 Het streven naar een groot symfonische bezetting. 

 Het geven van concerten en uitvoeringen, minimaal een Nieuwjaarsconcert en een 
Zomerconcert per verenigingsjaar. 

 Het deelnemen aan nationale of internationale concoursen of festivals.  

 Het organiseren van uitwisselingen met binnenlandse en buitenlandse muziekgezelschappen, 
waaronder een buitenlandse tournee minimaal eens per drie jaar.  

 Het organiseren van educatieve evenementen, in het bijzonder het minimaal produceren van 
een educatievoorstelling per drie jaar. 

 Een bijzondere programmering in een jubileumjaar. 

 Beschikbaar stellen van instrumenten aan leden. 

 Samenwerken met regionale muziekscholen. 

 Het verrichten van algemene wervingsactiviteiten op basisscholen en scholen voor 
voortgezet onderwijs in Amersfoort en omstreken. 

 Het voeren van een actief sponsor- en fondsenwervingsbeleid. 

 Het onderhouden van relaties met lokale overheden en culturele organisaties. 

 Het stimuleren van een actieve oud-ledenvereniging.  

 Het onderhouden van een nauwe relatie met de Stichting Vrienden van het AJO. 
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2.5  Omgangsregeling en gedragscode 
 
2.5.1  Het bestuur stelt een omgangsregeling en gedragscode vast, bijlage 6 
 
2.5.2  Elke (vrijwillige) medewerker ondertekent de gedragscode en conformeert zich hieraan. 
 
2.5.3  Het bestuur bepaalt welke (vrijwillige) medewerker een VOG (verklaring omtrent gedrag) 
dient aan te vragen en deze te overleggen aan het bestuur. Dit zijn in elk geval, de dirigent/artistiek 
leider, orkestouder, orkestmanager, alle bestuursleden en stagiaires. 
 
 
3.  ORKEST EN ENSEMBLES  
 
3.1  Algemeen 
Het AJO streeft naar een orkest met groot symfonische bezetting en selecteert daarnaast uit deze 
grote bezetting leden voor het AJO-Salonorkest en AJO-Brass. 
 
3.2  Het Orkest 
Het AJO bestaat uit jonge musici in de leeftijd van 14 tot 24 jaar, hoofdzakelijk middelbare scholieren, 
studenten en een enkele conservatoriumstudent. Elk orkestlid is verplicht gedurende zijn 
lidmaatschap lessen te volgen op zijn orkestinstrument. Toelating geschiedt middels audities, die in 
principe één keer per jaar aan het einde van het seizoen georganiseerd worden. Het streven is om 
niemand af te (hoeven) wijzen, doordat er vóóraf goed contact met de desbetreffende docent 
plaatsvindt. Tussentijds auditeren is mogelijk op basis van de vacaturelijst, die online beschikbaar is. 

3.3  Nieuwe orkestleden 
Nieuwe orkestleden worden geworven middels: 

- doorverwijzing van leden door docenten van de lokale muziekschool, ‘Scholen in de Kunst’ te 
Amersfoort;  

- doorverwijzing van leerlingen van private muziekdocenten in Amersfoort en omstreken; 
- doorverwijzing van leerlingen door docenten van muziekscholen in de omgeving van 

Amersfoort; 
- werving door bestaande orkestleden zelf 
- via de website.  

 
3.4  AJO-Salonorkest en AJO-Brass 
 
Het AJO-Salonorkest en AJO-Brass worden ingezet bij aanvragen van derden. Het doel is enerzijds om 
de leden bijzondere muzikale ervaring te laten opdoen en anderzijds het AJO in kleinere bezetting te 
vertegenwoordigen. Daarbij genereert elk optreden inkomsten voor het AJO en een vergoeding voor 
de betrokken orkestleden.(zie Bijlage 9). Daarnaast kunnen andere gelegenheidsensembles uit het 
orkest worden samengesteld.  
 
  



Huishoudelijk Reglement AJO 

7 
 

4.  BESTUUR  
 
4.1  Samenstelling 
 
Het bestuur bestaat uit in elk geval de volgende leden: 

 Voorzitter 

 Secretaris 

 Penningmeester 

 Bestuurslid Orkestzaken 

 Bestuurslid Public Relations en Communicatie 

 Algemeen bestuurslid 
 
Het bestuur is bevoegd mandaat te verlenen aan personen, c.q. commissies binnen of buiten de 
vereniging voor het ontwikkelen en/of uitvoeren van delen van het beleid. 
 
 
4.2 Ensembles 
 
Voor het AJO-Salonorkest en AJO-Brass wordt de organisatie door de verenigingsleden zelf verzorgd, 
onder de artistieke verantwoordelijkheid van de dirigent. 
 
4.3  Dirigent / artistiek leider 
 
Aan het orkest is een dirigent / artistiek leider verbonden, die verantwoordelijk is voor de artistieke 
leiding van het orkest. De dirigent is aangesteld door het bestuur en legt jaarlijks verantwoording af 
aan het verenigingsbestuur betreffende de artistieke gang van zaken bij het orkest. 
 
4.4  Financieel beleid  
 
De vereniging streeft een jaarlijks sluitende begroting na. Deze stelt de Algemene Ledenvergadering 
jaarlijks vast op voordracht van het bestuur.  

Het bestuur legt over de realisatie hiervan jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering 
verantwoording af en verzoekt om decharge. Een van het bestuur onafhankelijke kascommissie 
rapporteert hierover aan de Algemene Ledenvergadering. 

De penningmeester houdt hiertoe een boekhouding bij volgens in Nederland algemeen 
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Het voor het AJO gehanteerde boekjaar 
loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

De penningmeester legt gedurende het jaar verantwoording af over de voortgang van het financieel 
resultaat in de bestuursvergaderingen. Na een halfjaar realisatie wordt door de penningmeester een 
prognose van het jaarresultaat voorgelegd aan het bestuur. 

De penningmeester draagt zorg voor een adequaat liquiditeitenbeheer van de vereniging. Voldoende 
middelen dienen aanwezig te zijn om schommelingen in de inkomsten en uitgaven op te kunnen 
vangen, bijvoorbeeld voor jaren dat een buitenlandse tournee, een educatieproject of een lustrum 
aan de orde is. In dit verband is een buffer van circa € 20.000 aan eigen vermogen wenselijk. 

Naast de penningmeester dient een ander bestuurslid voor internetbankieren geautoriseerd te zijn, 
zulks met inachtneming van het procuratieschema volgens Bijlage 4.  
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4.5  Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van bestuursleden zijn beschreven in  
Bijlage 2. 
 
4.6  Gedrag 
 
Het Bestuur, en daarmee ieder lid van het bestuur, dient zich te gedragen als een goed bestuurder 
betaamt en dient zich te houden aan de, in de bijlages omschreven, regels en code. 
 
4.7  Bestuursvergaderingen 
 
Het bestuur vergadert in beginsel elke maand, de vakantiemaanden uitgezonderd. De dirigent kan 
gevraagd worden in de bestuursvergadering toelichting te komen geven op artistieke zaken en 
onderwerpen aangaande het lopende en toekomstige jaarprogramma.  
 
4.8  Aanvoerdersoverleg 
 
Een vertegenwoordiging van het aanvoerdersoverleg (bestaande uit de aanvoerders van de diverse 
orkestgroepen van het orkest) heeft het recht om spreektijd te vragen op een bestuursvergadering 
en hiertoe punten op de agenda aan te dragen. Dit verzoek dient gericht te worden aan de secretaris. 
De secretaris voert dit als agendapunt op voor de eerstvolgende bestuursvergadering. 
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5.  ARTISTIEKE ZAKEN  
 
5.1  Algemeen 
 
De dirigent is tevens artistiek leider van het orkest en is verantwoordelijk voor alle artistieke zaken 
van het orkest, één en ander in overeenstemming met het artistieke beleid van de Vereniging, zoals 
in het Meerjarenplan vastgesteld door het bestuur en de ALV. De dirigent levert daartoe de eerste 
opzet voor de artistieke paragraaf aan.  
 
5.2  Artistiek leider 
 
De artistiek leider coördineert alle activiteiten van de vereniging op artistiek gebied, zoals contact 
onderhouden met muziekdocenten, muziekscholen en conservatoria en het verder ontwikkelen van 
het artistieke verenigingsbeleid.  
 
5.3  Repetitoren 
 
De orkestmanager is in overleg met dirigent verantwoordelijk voor het werven en inzetten van 
repetitoren. 
 
5.4  Overleg 
 
De dirigent geeft tijdens bestuursvergaderingen toelichting op het artistieke beleid. Hij adviseert het 
bestuur betreffende de aanschaf van muziek en muziekinstrumenten die gewenst zijn voor het goed 
functioneren van het orkest.  
 
5.6  Programma Commissie 
 
De artistiek leider heeft zitting in de in Programma Commissie, bestaande uit orkestleden, die de 
diverse instrumentgroepen vertegenwoordigen. Deze commissie doet programmavoorstellen, 
waaruit de artistiek leider uiteindelijk zelf een keuze maakt. 
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6.  LIDMAATSCHAP  
 
6.1  Algemeen 
 
De Statuten kennen gewone leden, ereleden (en begunstigende leden).  
In de zin van de wet zijn orkestleden van achttien jaar en ouder gewoon lid van de vereniging, terwijl 
voor orkestleden onder de achttien jaar hun wettelijke vertegenwoordiger(s) lid zijn van de 
vereniging (artikel 3, Statuten) en zijn jongeren onder de achttien jaar gedefinieerd als deelnemers. 
Bestuursleden zijn uit hoofde van hun functie gewoon lid van de Vereniging. 
 
De dirigent is geen lid van de vereniging. 
 
Commissieleden en stafleden zijn zij die uitvoerend werk in de vereniging verrichten onder 
verantwoordelijkheid van een bestuurslid. Zij kunnen eveneens gewoon lid van de vereniging zijn, 
maar dit is geen verplichting. Het lidmaatschap van de vereniging wordt per bestuursbesluit 
verleend. 
 
Ereleden kunnen gewoon lid van de Vereniging zijn, maar dit is geen verplichting. 
Het benoemen van ere-eden als gewoon lid wordt door het Bestuur als voorstel ter goedkeuring aan 
de ALV voorgelegd. Van ereleden wordt een register bijgehouden.  
 
 
6.2   Aanvang lidmaatschap  
 
Het lidmaatschap van de vereniging kan op ieder moment aanvangen.  
 
6.3 Contributie 
 
Het bestuur van de vereniging doet jaarlijks een voorstel voor de contributie van het  
komende verenigingsjaar, dat in de ALV wordt vastgesteld. De contributie dient in één termijn 
voldaan te worden, echter betaling in twee termijnen is bespreekbaar met de penningmeester. Voor 
leden die tijdens het lopende verenigingsjaar lid worden geldt een naar rato van het aantal maanden 
aangepaste contributie. Voor leden die tijdelijk (minimaal 6 maanden) niet meespelen wordt een 
verlaagde contributie in overleg met het lid door de penningmeester vastgesteld. Bij tussentijdse 
beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie voor het hele jaar verschuldigd. 
Bestuursleden, niet-spelende commissieleden en niet-spelende stafleden zijn geen contributie 
verschuldigd. 
 
6.4 Opzegging lidmaatschap 
 
Opzeggen van het lidmaatschap door het lid kan alleen per einde van het verenigingsjaar en dient 
schriftelijk gedaan te worden bij het secretariaat van de vereniging uiterlijk voor 1 augustus van het 
lopende verenigingsjaar. 
 
6.5 Orkestregels 
 
Orkestleden krijgen de orkestregels en de omgangsregeling uitgereikt per mail, zij dienen zich hier 
aan te houden, bijlagen 1 en 6. 
 
6.6 Benoeming Ereleden  
 
Leden, bestuurders, dirigenten, commissieleden en stafleden of andere personen die zich gedurende 
een periode van vele jaren in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor het AJO kunnen 
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tot erelid benoemd worden. Het bestuur draagt een kandidaat ter goedkeuring voor aan de leden 
van de vereniging, tijdens een ALV of door middel van een schriftelijk verzoek aan alle leden.  

De rechten van ereleden zijn: 

1. Het gratis bijwonen voor twee personen van het Nieuwjaars- en het Zomerconcert. Meer personen 
en overige concerten tegen betaling van de normale toegangsprijs. 

2. Gereserveerde plaatsen bij elk concert. 

3. Uitnodiging tot bijwoning van een algemene ledenvergadering, zonder stemrecht daarin, wel met 
adviserende stem, volgens Statuten, artikel 18, lid 3. 

De plichten van ereleden zijn beperkt tot het ontvankelijk zijn voor hulpverzoeken van bestuur of 
ledenvergadering in de breedste zin des woords. 

Het bestuur van de vereniging houdt in de verenigingsadministratie een register van  
ereleden bij.  
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7.  COMMISSIES, STAFLEDEN,  
 
In dit reglement worden de volgende commissies en stafleden onderscheiden:  
 

1. Kascommissie 
2. Jubileumcommissie 
3. Tourneecommissie 
4. Programmacommissie 
5. Orkestcommissie 
6. PR Commissie 
7. Web Support Team 
8. Orkestmanager 
9. Orkestouder  
10. Bibliothecaris 
11. Productieleider 
12. Projectleider 
 

Het bestuur bepaalt de taken en bevoegdheden van de commissie.  
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8.  INFORMATIE MANAGEMENT 
 
8.1. Doelstelling 
 
De doelstelling van het Informatiemanagement is het zorgdragen voor de beschikbaarheid van en 
ondersteuning door de benodigde informatievoorzieningen om de vereniging goed te kunnen laten 
functioneren.  
 
Het informatiemanagement is de verantwoordelijkheid van de informatiemanager. Bij het AJO wordt 
de rol van informatiemanager vervuld door de secretaris. 
 
De informatievoorzieningen van het AJO omvatten o.a.:  

 een openbare website die bezoekers informeert over het AJO; 

 een besloten website voor orkestleden, bestuur en kaderleden; 

 een besloten website ten behoeve van ledenadministratie van het AJO 

 Een besloten website ten behoeve van de ledenadministratie van de Stichting Vrienden van 
het AJO; 

 een openbare website ten behoeve van het reserveren van plaatsen voor concerten van het 
AJO; 

 een besloten website ten behoeve van gebruikers van de websites van het AJO die een 
elektronische helpdesk biedt. 

 een openbare website voor de Stichting Vrienden van het AJO die bezoekers informeert over 
de Stichting Vrienden van het AJO 

 een besloten website ten behoeve van oud-leden; donateurs, ereleden, bezoekers van 
concerten met bezoekers en andere groepen. 

 
8.2. Toepassingen 
 
De achterliggende technologie van de informatievoorziening van het AJO wordt gevormd door de IT 
toepassingen volgens Bijlage 10.  
 
8.3 Beheer 
 
Informatiemanagement valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris en wordt beheerd door 
het AJO informatiemanagement, waarbij de volgende onderdelen te onderscheiden zijn:  
 
1. Technisch beheer (correctief beheer) 
Het technisch beheer proces is verantwoordelijk voor het in stand houden van de IT faciliteiten 
zodanig dat zij de afgesproken functionaliteit kunnen leveren. Indien noodzakelijk passen zij de IT 
faciliteiten aan. 
 
2. Functioneel beheer (adaptief beheer) 
Indien de functionaliteit van de informatievoorziening aangepast moet worden zal het functioneel 
beheer proces de voorstellen inventariseren, een plan voor aanpassing, inclusief kosten begroting en 
doorlooptijd, opstellen en het plan voorleggen aan de informatie manager. 
Verzoeken tot aanpassing kunnen door gebruikers gedaan worden als melding in het Helpdesk 
systeem. 
 
3. Autorisatiebeheer 
Om toegang te krijgen tot de besloten delen van de informatievoorziening dienen gebruikers 
geautoriseerd te worden. Dit houdt in dat de eigenaar van het deelsysteem toestemming moet 
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verlenen en dat autorisatiebeheer een gebruikersnaam en wachtwoord met de benodigde toegang 
moet verzorgen. 
 
 
8.4. Gebruikers 
 
Bij het AJO zijn diverse categorieën van personen die de informatievoorzieningen van het AJO 
gebruiken. Afhankelijk van de rol die zij daarbij spelen in de organisatie zullen zij geautoriseerd 
moeten worden voor toegang tot besloten systemen.  
Gebruikers worden geacht zelf informatie (overzichten e.d.) uit het systeem te verkrijgen. Om 
gebruik te maken van deze faciliteiten dienen gebruikers in ieder geval te beschikken over een 
internet verbinding en een webbrowser.  
 
Content Managers: De informatievoorziening van het AJO moet gevoed worden met informatie 
zodanig dat deze altijd zoveel mogelijk up-to-date is. Binnen de gebruikers is dit de rol van Content 
Management. Een Content Manager gebruikt de informatievoorziening/ IT faciliteiten om de content 
up-to-date te houden. 
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9.  EXTERNE LIDMAATSCHAPPEN 
 
Federatie Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO) 
Het AJO is lid van de FASO, een federatie van autonome verenigingen, die tot doel hebben met 
amateurs orkest- en kamermuziek te maken, opgericht in 1949. Door schenkingen en subsidies 
slaagde de FASO erin een eigen bibliotheek op te bouwen, die partituren uitleent aan de aangesloten 
verenigingen. De FASO stelt zich ten doel de belangen van de bij haar als lid aangesloten amateur 
symfonie- en strijkorkesten en aanverwante ensembles te behartigen bij hun streven om door 
zelfwerkzaamheid het serieus beoefenen van orkest- en kamermuziek onder vakkundige leiding 
mogelijk te maken en te bevorderen. Zie website www.fasobib.nl. 
 
10. VERZEKERINGEN 
 
Uitgangspunt is dat de risico’s van de vereniging adequaat worden gedekt.  

De vereniging heeft geen eigen ongevallenverzekering voor de orkestleden noch voor de 
instrumenten van de orkestleden gedurende de repetities, concerten, studiedagen, vervoer, 
tournees etc. 
 
De verzekering van instrumenten is geregeld in het `Beheersreglement van de Instrumenten en het 
Instrumentenfonds van de Vereniging AJO respectievelijk de Stichting Vrienden AJO (zie Bijlage 11). 
Voor de details hiervan wordt naar dit reglement verwezen. 

Daarnaast heeft de vereniging een aansprakelijkheidsverzekering. 

 
11. INSTRUMENTEN  
 
Het beheer van instrumenten van het AJO is geregeld in het `Beheersreglement van de Instrumenten 
en het Instrumentenfonds van de Vereniging AJO respectievelijk de Stichting Vrienden AJO’ (zie 
Bijlage 11).  

In dit reglement is tevens het gebruik van instrumenten door de orkestleden, de administratie en het 
onderhoud hiervan geregeld. Voor de details hiervan wordt naar dit reglement verwezen. 

 
12. JAARPROGRAMMA 
 
Het jaarprogramma van het AJO beslaat de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het 
volgende kalenderjaar. 

Repetitieweekenden De eerste in het laatste weekend van september of eerste weekend oktober 
beginnende op vrijdagavond, met ALV, en eindigend zondag na de lunch.  
Een tweede repetitieweekend wordt gepland in het voorjaar. Zaterdags  
groepsrepetities o.l.v. repetitoren uit de grote professionele orkesten. 

Repetitiedagen 2-3 stuks door het seizoen verspreid, op zaterdag met repetitoren uit de 
grote professionele orkesten. 

Vaste concerten Het Nieuwjaarsconcert, vast in het programma opgenomen in januari. 
Het Zomerconcert, vast in het programma opgenomen, aan het einde van het 
seizoen. 

Overige concerten Op aanvraag. Beoordelingscriteria zijn: 
a. artistiek interessant 

http://www.fasobib.nl/
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b. educatief interessant 
c. financieel verantwoord 
d. goed voor de PR  
e. goed in jaarprogramma passend 
Aan minimaal drie van de criteria dient voldaan te zijn. 
Dit geldt zowel voor uitvoeringen van het orkest als voor het AJO-Salonorkest 
en AJO-Brass 

Buitenlandse tournee Eens per drie jaar, gehouden in juli-augustus. 
Hoofdcriteria waaraan een buitenlandse tournee dient te voldoen: 
a. Deelname aan festival òf concours. 
b. Het programma moet het mogelijk maken dat er interactie is tussen de 
orkesten door gezamenlijk te repeteren en concerten te geven. 
c. Minimale duur totale verblijf zeven dagen, dit betekent dat er buiten het 
festival of concours één of meerdere concerten geven moeten kunnen 
worden. 
d. Voldoende ruimte voor ontspanning. 
e. Eigen bijdrage voor orkestleden beperken tot maximaal € 450,-  
(Prijspeil 2016). Te bereiken door bijdragen van sponsoren, donateursacties 
en bijdrage van de Stichting Vrienden van het AJO. 
 

Educatievoorstelling Minimaal per drie jaar. Opgezet als een muziektheatervoorstelling voor 
basisschool leerlingen. 

Concoursen, festivals Nationaal of internationaal. Deelname is geen vast onderdeel van het 
jaarprogramma 

Audities  Einde juni, mogelijke een tweede ronde eind augustus.  

 

13.  Privacyreglement 
 
Het AJO kent een privacy reglement inzake de registratie van persoonsgegevens in haar bestanden. 
Dit is opgenomen in Bijlage 5. 
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REPETITIES  

Repetitierooster: Het repetitierooster vind je onder ‘downloads ‘ in het ledengedeelte van 
www.ajo-amersfoort.nl. Daarin staan alle concertprogramma’s, concertdata en de stukken 
die we repeteren. De repetitieroosters worden genummerd vanaf 1 en zo verder. Elk nieuw 
repetitierooster vervangt het vorige en plaatsing wordt aangekondigd in de besloten 
Facebook-groep. 

 Plaats: St.Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29, Amersfoort (tenzij een andere locatie vermeld 
wordt in het repetitierooster). 

Tijd: Vrijdagavond van 19:00 uur – 22:00 uur (18:30 kerk open; 18:50 instrument uitpakken 
en inspelen op podium; 18:55 stemmen) 

Groepsrepetities: Deze staan vermeld in het repetitierooster. Ze vinden gemiddeld om de 
drie weken plaats, voorafgaand aan de tutti van 17:30 uur – 18:30 uur. Deze groepsrepetities 
staan onder leiding van de desbetreffende aanvoerder/ster of van de dirigent. 

Aanwezigheid: Je aanwezigheid op alle (groeps)repetities is verplicht, ook op alle 
repetitieweekenden en repetitiezaterdagen en vanzelfsprekend op alle concerten. Bij teveel 
afwezigheid kan je daarop worden aangesproken. Als dit zich bij herhaling voordoet, word je 
verzocht het orkest te verlaten. 

Afmelden: Je aanwezigheid bij alle repetities is verplicht. Realiseer je dat deze 
aanwezigheidsplicht ook de zondag (ochtenden) kan betreffen. Je eventuele afwezigheid 
bespreek je (dus mondeling) ruim van te voren met de orkestmoeder. Pas bij verkregen 
toestemming is je absentie akkoord; daarna geef je je afwezigheid óók nog door aan je eigen 
aanvoerder. Je aanwezigheid wordt nauwkeurig bijgehouden. Bij veelvuldige afwezigheid 
krijg je een gesprek met een bestuurslid. Als na een proefperiode je aanwezigheid nog 
steeds te wensen over laat, word je verzocht het orkest te verlaten. 

Meenemen: Geplakte partijen, voorzien van naam. Eigen lessenaar, voorzien van naam. 
Overigens mogen AJO-lessenaars  niet worden gebruikt tijdens de reguliere repetities. 
Voor cellisten eventueel een eigen celloplank o.i.d. voorzien van naam. 
 
Partijen: Je bent zelf verantwoordelijk voor het downloaden en printen van je eigen partijen. 
Ze zijn te vinden onder ‘downloads’ op het ledengedeelte van www.ajo-amersfoort.nl . Alle 
partijen zijn ook in een map op de repetitielocatie aanwezig, maar mogen alleen door de 
desbetreffende aanvoerder gepakt worden én weer teruggestopt. 

Partijstudie: Er wordt van je verwacht dat je al je partijen thuis en/of tijdens je lessen 
grondig voorbereidt. Groeps- & orkestrepetities zijn pas zinvol als je goed bent voorbereid. 
Dan kan er tijdens de tutti’s verder gewerkt worden aan samenspel en interpretatie. 

http://www.ajo-amersfoort.nl/
http://www.ajo-amersfoort.nl/
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Gehoorsbescherming:  Hiervoor ben je zélf verantwoordelijk. We raden je ten zeerste aan 
dit punt serieus te nemen en afhankelijk van de plek waar je in het orkest zit je 
gehoorbeschermers te gebruiken.  

 

CONCERTEN 

Op concerten wordt gespeeld in concertkleding.Heren: zwart pak, zwarte schoenen, zwarte 
strik en wit overhemd. Dames: zwart chique (niet té korte, maar ook géén lange jurk/rok), niet 
strapless, maar schouders hoeven niet bedekt, zwarte schoenen, zwarte panty (=20 den).Altijd 
een zwart vestje mee, zodat we kunnen besluiten om met bedekte armen te spelen. 

SPEELNIVEAU  

Auditie: Voordat je wordt toegelaten tot het orkest doe je auditie. Hierbij is, naast de 
dirigent, je eigen aanvoerder, de concertmeester en een bestuurslid aanwezig. 

Les: Elk orkestlid is gedurende zijn/haar gehele AJO-lidmaatschap verplicht lessen te volgen 
bij een bevoegd docent, wiens gegevens bij het orkest bekend zijn. Bij wisseling van docent 
verander je dat zelf in je persoonlijke profiel in het ledengedeelte van www.ajo-
amersfoort.nl 

Samenspel: De individuele (aspirant)leden dienen een dusdanige beheersing van het 
instrument te hebben dat er, buiten het kunnen spelen van zijn/haar eigen partij, ook nog 
ruimte over is voor goed samenspel.  

Herauditie Bij tussentijds onvoldoende prestatie kan je opgeroepen worden herauditie te 
doen. De procedure is als volgt: je speelt voor om de geconstateerde achterstand in kaart te 
brengen en te bespreken. Je docent (en bij minderjarigheid ook je ouders) wordt (worden) 
hiervan op de hoogte gesteld. Er wordt een periode afgesproken waarin redelijkerwijs 
verbetering in speelniveau opgebouwd kan worden, die wordt afgesloten met de feitelijke 
herauditie. Is het resultaat bij de herauditie nog steeds onvoldoende, zal je het orkest 
moeten verlaten. 

WEBSITE & FACEBOOK  

Jouw gegevens: www.ajo-amersfoort.nl is een belangrijk platform van & voor AJO-leden. 
Elk AJO-lid krijgt na een geslaagd verlopen auditie middels inlognaam en wachtwoord 
toegang tot het ledengedeelte van de site. Daar staan in het eigen profiel zijn/haar eigen 
persoonlijke gegevens en een foto. Vanaf dat moment ben je zelf verantwoordelijk voor het 
up-to-date houden van alle gegevens, met name het e-mailadres en mobiele nummer. 
Hiermee wordt de interne communicatie gegarandeerd, zoals berichten vanuit het bestuur 
en mededelingen van de dirigent. Ook de gegevens van de docent moeten up-to-date zijn. 

Facebook: Het is fijn als je een eigen Facebookpagina hebt!  Je wordt dan uitgenodigd voor 
de besloten AJO-groep, waarin allerhande mededelingen worden gedaan die van belang zijn 
voor het reilen en zeilen van het orkest.

http://www.ajo-amersfoort.nl/
http://www.ajo-amersfoort.nl/
http://www.ajo-amersfoort.nl/
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Inleiding 

 

Dit document bevat de omschrijvingen van de functies in het bestuur van de Vereniging 

Amersfoorts Jeugd Orkest, in het bijzonder welke verantwoordelijkheden onder de verschillende 

bestuursleden belegd zijn. Deze verantwoordelijkheden kunnen geheel of gedeeltelijk 

ondergebracht zijn bij een ander bestuurslid. Bestuursleden kunnen een deel van de uitvoering 

van hun verantwoordelijkheden toewijzen aan een (aantal) uitvoerenden, zogenaamde stafleden. 

Het betreffende bestuurslid blijft evenwel verantwoordelijk.   
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Voorzitter 
 
Functie/taakomschrijving 

 Coördineren: De voorzitter is in de eerste plaats coördinator en ziet toe op de samenhang 
van de activiteiten binnen de vereniging. 

 Inspireren: De voorzitter inspireert de bestuursleden waardoor een optimale samenwerking 
wordt bereikt. 

 Extern communiceren: De voorzitter is de spreekbuis van de vereniging en communiceert 
onder andere met de Stichting Vrienden van het AJO, waaronder begrepen de oud-
ledenorganisatie. Voorts met de reünisten vereniging, met ereleden en met externe partijen, 
waaronder sponsoren, Scholen in de Kunst en Gemeente Amersfoort. 

 Vergaderen: 
· Voorbereiden met secretaris en penningmeester van bestuursvergaderingen (ca. 10 x per 

jaar) alsmede het voorzitten daarvan. 
· Voorbereiden met secretaris en penningmeester van de ALV (minimaal 1 x per jaar) 

alsmede het voorzitten daarvan. 
· Voeren van het jaarlijkse functioneringsgesprek met de dirigent/artistiek leider (samen 

met bestuurslid Orkestzaken) 
· Bijwonen van de vergaderingen van Stichting Vrienden van het AJO, als bestuurslid 

qualitate qua daarvan. 

 Dragen van verantwoordelijkheid voor de besluitvorming in het bestuur. 

 Autoriseren van uitgaven die voortvloeien uit bestuursbeslissingen en/of autoriseren van 
niet-begrote uitgaven (in overleg met Penningmeester) conform het autorisatieschema van 
de vereniging. 

 Uitvoeren van representatieve activiteiten van algemene aard. 

 Onderhouden van contacten en organiseren van activiteiten voor sponsoren.  

 Opstellen van contracten met externe partijen, zoals solisten, concertlocaties, diensten, 
sponsoren. 

 
Tijdsbesteding 
Gemiddeld een dagdeel per week, ca. 220 uur totaal per jaar. 
 
Functie-eisen 

 Bewezen goede leidinggevende en organisatorische kwaliteiten 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Representatief en integer 

 Affiniteit met jeugd en klassieke muziek 

 Kennis en kunde op het muzikale vlak zijn een pre, maar geen noodzaak 

 Bij voorkeur afkomstig uit Amersfoort of omstreken met netwerk in de stad 

 Vermogen om mensen te enthousiasmeren en te verbinden 
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Penningmeester 
 
Functie/taakomschrijving 

 Voeren van de financiële administratie van de vereniging AJO. 

 Beheer bankrekening(en) en verenigingskas conform autorisatieschema. 

 Opstellen begroting  

 Opstellen financiële jaarstukken & verantwoording afleggen tijdens ALV 

 Beheer verzekeringen 

 Beheer instrumenten 

 Beheer sponsorcontracten i.s.m. bestuurslid acquisitie. 

 Beheer contracten met dirigent & solisten i.s.m. voorzitter. 

 Beheer contracten met externe partijen. 

 Autoriseren van uitgaven die voortvloeien uit bestuursbeslissingen en/of 
autoriseren van niet-begrote uitgaven (in overleg met Penningmeester) conform het 
autorisatieschema van de vereniging. 

 Factureren ledencontributie en personen/instanties die het AJO inhuren. 

 Dragen van verantwoordelijkheid voor genomen besluiten in het bestuur. 

 Aanspreekpunt voor penningmeester van de St. Franciscus Xaveriuskerk. 

 Uitvoeren van regelingen met Buma/STEMRA , NMUV en Faso 

 Bijwonen van de vergaderingen van Stichting Vrienden van het AJO, als bestuurslid qualitate 
qua daarvan.  

 
Tijdsbesteding 
Gemiddeld een dagdeel per week, ca. 220 uur totaal per jaar. 
 
Functie-eisen 

 Gedegen kennis van financieel beheer en boekhouding 

 Integer 

 Ervaring met boekhoud software 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Affiniteit met jeugd en muziek is een pre, maar geen noodzaak 
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Secretaris 
 
Functie/taakomschrijving 

 Beheren van de contactenadministratie voor leden, ereleden, docenten, repetitoren, 

sponsoren, pers, invallers, etc. 

 Doorgeven van NAW gegevens van (oud)leden aan Oudledenvereniging van de Stichting 

Vrienden van het AJO 

 Beheren van inkomende brievenpost & e-mail via respectievelijk de postbus en info@ajo-

amersfoort.nl 

 Vergaderingen: 

o Tijdig plannen en opstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen 

o Notuleren van bestuursvergaderingen en ALV 

o Opvolging van de acties in de gaten houden 

o Organiseren van de ALV (agenda opstellen, leden uitnodigen en notuleren) 

 Samenstellen Jaarverslag 

 Coördinatie van de IT infrastructuur, website en mailserver, social media inrichting, opslag in 

de cloud. 

 Dragen van verantwoordelijkheid voor genomen besluiten in het bestuur. 

 Beheren van het archief van de vereniging 

 

Tijdsbesteding 
Gemiddeld een dagdeel per week, ca. 220 uur totaal per jaar. 
 
Functie-eisen 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Integer 

 Affiniteit met jeugd en muziek is een pre, maar geen noodzaak 

 Kennis en ervaring van IT gerelateerde zaken 

  

mailto:info@ajo-amersfoort.nl
mailto:info@ajo-amersfoort.nl
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Bestuurslid Orkestzaken 
 
Functie/taakomschrijving 

 Coördineren: het bestuurslid Orkestzaken is in de eerste plaats coördinator en stemt de 
operationele taken met betrekking tot repetities en audities op elkaar af, bepaalt de taken 
van de orkestouders waaraan gedelegeerd kan worden en stuurt de orkestouders aan en 
verzekert er zich van dat dezen hun taken goed vervullen 

 Inspireren: het bestuurslid Orkestzaken inspireert de orkestouders waardoor een optimale 
samenwerking wordt bereikt 

 Dragen van verantwoordelijkheid voor genomen besluiten in het bestuur. 

 Vergaderen: 
· Bestuursvergaderingen en ALV 
· Voeren van jaarlijks functioneringsgesprek met de dirigent/artistiek leider (samen 

met voorzitter) 
· Opstellen repetitierooster i.s.m. dirigent 
· Afstemming met orkestouders 
· Afstemming met bestuurslid Evenementen 
· Afstemming met bestuurslid PR en communicatie 
· Aanspreekpunt SidK v.w.b. synchroniseren agenda’s 

 Repetities en evenementen: 
o Aanwezig tijdens alle repetities en concerten 
o Eerste aanspreekpunt voor de orkestleden en ouders tijdens orkestrepetities, 

concerten, tournees, etc. 
o Toezien op het sociaal functioneren van het orkest in overleg met dirigent 
o Bijhouden van presentielijsten 
o Contact opnemen met orkestleden bij onbekende afwezigheid 
o Contact onderhouden met zieke of geblesseerde orkestleden 
o Aanspreekpunt koster St. Franciscus Xaveriuskerk 
o Reservering locaties repetitieweekenden (2 x per jaar) – in overleg met 

penningmeester 
o Coördineren van repetitiedagen en weekenden 
o Regelen van invallers 
o Koffie/thee verzorging tijdens repetities en evenementen 
o Speecht (of levert info aan daarvoor) bij vertrek orkestleden en verzorgt gegraveerde 

stemvorken bij 5 & 10 jaar lidmaatschap 
o Verantwoordelijk voor goed functioneren Orkestcommissie en Podiumploeg.  

 Materiaal en logistiek 
o Registratie en uitvoering procedure van uitleen van instrumenten (intern & extern)  
o Regelen jaarlijkse inspectie van instrumenten i.s.m. dirigent 
o Uitvoeren reparaties in overleg i.s.m. Penningmeester 
o Aankoop instrumenten en materialen i.s.m. dirigent en Penningmeester 
o Coördinatie instrumentenbusje (bestellen busje, regelen chauffeurs) 
o Regelen in- en uitladen bij concerten en andere repetitieruimte 
o Overleg en afstemming met podiumploeg 

 Audities: 
o Organisatie in- en externe audities 
o Afstemmen met PR 
o Organisatie kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden en ouders 

 Bibliotheek  
o Beheren van de AJO-muziekbibliotheek. 
o Zorg dragen voor de te spelen bladmuziek (bestellen, kopiëren, distributie, 

voorraadbeheer, inname, 
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o Contacten met FASO en Albersen, enz. i.s.m. met artistiek leider & penningmeester. 
o Eventueel bladmuziek opvragen bij externe bibliotheken en uitgevers 

 Begeleiden aanvoerdersoverleg 

 Dragen van verantwoordelijkheid voor genomen besluiten in het bestuur. 

 Verantwoordelijkheid voor goede orkestbezetting door ledenwerving en invallers, i.s.m. 
dirigent 

 
Tijdsbesteding 

 Gemiddeld 64 dagdelen per jaar, ca. 256 uur per jaar.  
 
Functie-eisen 

 Goede leidinggevende en organisatorische kwaliteiten 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Integer 

 Affiniteit met jeugd en muziek is een noodzaak 

 Empathisch en toegankelijk persoon. 

 Pedagogische, didactische ervaring vereist 
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Bestuurslid PR en Communicatie 

Functie/taakomschrijving 

 Ontwikkelen en bewaken van AJO-huisstijl  

 Opstellen van jaarplan betreffende PR en communicatie  

 Zorgdragen voor de uitvoering het plan 

 Schrijven en verspreiden van persberichten gericht op de schrijvende en digitale pers 

 Coördineren van alle PR t.b.v. evenementen en audities i.s.m. het bestuurslid Producties 

 Het produceren en (laten ) verspreiden van communicatiemiddelen, zoals posters, flyers, 
programmaboekjes t.b.v. producties 

 Het (doen) Beheren van foto-, film- & PR materiaal 

 Functioneel beheren van het externe deel van de AJO website (en eventueel coördineren van 
website-commissie) en zorgdragen voor het actueel houden daarvan 

 Functioneel beheren van Sociale media, Facebook, Twitter, LinkedIn, Wikipedia, etc  

 Samenstellen en verzenden van AJO-Nieuwsbrief 2 maal per jaar. 

 Dragen van verantwoordelijkheid voor genomen besluiten in het bestuur. 

 Contact onderhouden met muziekscholen in de regio 

 Stuurt PR commissie aan 

 Is woordvoerder namens het bestuur ingeval van calamiteiten 
 
Tijdsbesteding 

 Gemiddeld een dagdeel in de week, ca. 220 uur per jaar. 
 
Functie-eisen 

 Ervaring en deskundigheid op het gebied van PR en communicatie 

 Goede persoonlijke communicatieve vaardigheden 

 Representatief voorkomen 

 Integer 

 Vaardig met Social Media  

 Taalvaardig in het Nederlands met vermogen om wervende teksten te schrijven 
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Te verdelen binnen het bestuur, o.a. over Algemene Bestuursleden 

Productie  
 
Functie/taakomschrijving 

 Coördineren van de uitvoering van alle producties, t.w. concerten, evenementen, tournees, 
speciale projecten: 

o Opstellen begroting en bewaking financiën (operationeel) i.s.m. met penningmeester 
o Contact met alle producties betrokken partijen 
o Contact met concertlocatie  
o Uitvoering van de aangegane overeenkomsten bewaken 
o Opstellen van interne concertdraaiboeken i.s.m. dirigent en orkestouder 
o Afstemming met bestuurslid PR en communicatie en Orkestzaken en orkestouders 

o Organiseren kaartverkoop i.s.m. penningmeester 

 Management van de ensembles, AJO Salon, AJO Brass, trio, duo 

 Dragen van verantwoordelijkheid voor genomen besluiten in het bestuur. 
 
Tijdsbesteding 

 Gemiddeld een dagdeel in de week, ca. 220 uur per jaar. 
 
Functie-eisen 

 Goede leidinggevende en organisatorische kwaliteiten 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Integer 

 Affiniteit met jeugd en muziek is een pre, maar geen noodzaak 

 Sterke hands-on mentaliteit, groot praktisch probleemoplossend vermogen bezittend. 
  



Bijlage 2 Functieomschrijvingen Bestuur 

B2-28 
 

Acquisitie 
 
Functie/taakomschrijving 

 Aanvragen van structurele subsidies bij Gemeente, Provincie, Rijk 

 Aanvragen van incidentele subsidies bij Fondsverleners 

 Werven van en onderhouden van contacten met fondsen, subsidiegevers, sponsoren, e.e.a. 
in afstemming met de St. Vrienden va het AJO conform Convenant daarmee.  

 Organiseren en aansturen van ledensponsoractiviteiten 

 Werven van adverteerders voor in de AJO-programmaboekjes i.s.m. PR 

 Promoten van AJO Salon & AJO Brass. 

 Beheer sponsorcontracten i.s.m. penningmeester. 

 Bijwonen van de vergaderingen van Stichting Vrienden van het AJO 

 Zitting in bestuur van St. Vrienden van het AJO (i.p.v. penningmeester?) 

 Dragen van verantwoordelijkheid voor genomen besluiten in het bestuur. 
 

 
Tijdsbesteding 

 Gemiddeld een dagdeel in de week, ca. 220 uur per jaar. 
 
Functie-eisen 

 Kennis van de wereld van Fondsen en Subsidies 

 Ervaring met aanvragen en beheren van subsidies 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Commerciële instelling 

 Integer 

 Affiniteit met jeugd en muziek is een pre, maar geen noodzaak 
 

 Gemiddeld een dagdeel in de week, ca. 220 uur per jaar. 
 
Functie-eisen 

 Ervaring en deskundigheid op het gebied van PR en communicatie 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Representatief 

 Integer 

 Vaardig met Social Media  

 Taalvaardig in het Nederlands met vermogen om wervende teksten te schrijven 
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Taakomschrijving dirigent/artistiek leider AJO 

De dirigent/artistiek leider van het AJO is een professionele en betaalde functie. De 

dirigent/artistiek leider is bepalend voor het muzikale kwaliteitsniveau van het 

orkest. De dirigent/artistiek leider voert zijn taken uit in nauw overleg met de 

voorzitter van het bestuur, het bestuurslid orkestzaken, de concertmeester en 

aanvoerders en de orkestouder.  

De dirigent/artistiek leider is (voor een gedeelte) aanwezig bij bestuursvergaderingen 

om de hieronder genoemde artistieke taken zo goed mogelijk met het bestuur af te 

stemmen. 

 

Taken gericht op de samenstelling van het orkest: 

 Het selecteren van orkestleden o.a. middels het afnemen van audities*. 

 Het bijwonen van- en inbreng leveren aan het aanvoerdersoverleg. 

 Het adviseren bij aanschaf, dan wel verkoop, van orkestinstrumenten. 

 Het adviseren bij aanschaf of huur van bladmuziek en contracteren van musici. 

 Het adviseren bij aanschaf, huur danwel verkoop, van muziekinstrumenten ten 
behoeve van het orkest. 

 

Taken gericht op het te spelen repertoire: 

 Het bepalen van het repetoire in overleg met de programmacommisie **. 

 Het selecteren van de solist(en). 

 De resultaten van bovengenoemde zaken afstemmen met het bestuur. 
 

Taken gericht op de wekelijkse repetities: 

 Het (tijdig) aanleveren van repetitierooster(s). 

 Het inrichten van de strijkerspartijen (streken en vingerzettingen). 

 Het tijdig aanwezig zijn (dient daarbij als voorbeeldfunctie). 

 Stemt praktische inrichting van (deel)repetities af met het bestuurslid orkestzaken 
en de orkestouder(s). 

 Repeteert doelmatig en verdeelt daarbij de aandacht in gelijke mate over de 
verschillende orkestsecties. 

 

Taken gericht op de muzikale ontwikkeling van de orkestleden: 
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 Draagt ideeën aan ter verrijking van het ‘gewone’ aanbod. 

 Bepaalt de keuze van repetitoren.  

 Voorziet de repetitoren van partijen en informeert indien nodig vooraf over 
spelers en/of het te repeteren repertoire. 

 

Daarbuiten onderhoudt de dirigent/artistiek leider contact met de muzikale 

omgeving van het orkest, te weten, docenten van regionale muziekscholen, het 

Utrechts Conservatorium, collega-dirigenten en docenten, beroepsgroepen, 

beroepscommissies en staat hij open voor meningen van recensenten en van derden 

over het spelniveau van het orkest. 

 

*audities worden afgenomen in aanwezigheid van de betreffende aanvoerder en een 

bestuurslid. 

**in de programmacommissie zijn alle geledingen van het orkest vertegenwoordigd: 

hout, koper, strijkers, slagwerk. 
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  Aangaan externe 

verplichtingen 

 Verrichten betalingen 

  < € 1.000 > € 1.000 > €10.000 < € 1.000 > € 1.000 

Voorzitter alleen Gezamenlijk met 

penningmeester 

Na bestuursbesluit alleen gezamenlijk 

Penningmeester alleen Gezamenlijk met 

voorzitter 

Na bestuursbesluit alleen gezamenlijk 

Secretaris alleen       

Algemeen 

Bestuurslid 

alleen       

Dirigent alleen       

Orkestmanager alleen        
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Bijlage 5 PRIVACY REGLEMENT persoonsregistratie 

 

Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement 

 

Vereniging Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum  :  11 oktober 2016 

Versie   :  1.0  

Status  :  Concept 

Auteur(s)  :  Fred Ras  
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Artikel 1: Begripsbepaling 

Binnen de vereniging worden persoonsgegevens van leden bijgehouden in een 

ledenadministratie. De persoonsgegevens zijn door de leden in vertrouwen verstrekt aan de 

vereniging en dienen om deze reden met zorg te worden beheerd. Om deze reden is een 

privacy reglement ledenadministratie opgesteld.  

 

Dit privacyreglement is op de Algemene Leden vergadering van 30 september 2016 door de 

Algemene Leden Vergadering goedgekeurd.  

Artikel 1: Begripsbepaling  

In dit reglement wordt verstaan onder:  

 

 het reglement: dit reglement;  

 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon met uitzondering van de voor- en achternaam;  

 verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met 

betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, 

ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken 

door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 

terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 

afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;  

 verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van 

persoonsgegevens;  

 De vereniging: Vereniging Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO);  

 verantwoordelijke: het Bestuur van de vereniging;  

 Ledenadministratie : elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens geregistreerd 

door de ledenadministrateur, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of 

verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde 

criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;  

 Ledenadministrateur: de personen die onder verantwoordelijkheid van de 

verantwoordelijke zijn belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van 

persoonsgegevens, voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het 

bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;  

 Leden: personen die lid zijn van de vereniging of betrokken zijn bij activiteiten van de 

vereniging.  Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;  

 Gebruiker: degene die kennis mag nemen van (onderdelen van) het bestand;  

 

Artikel 2: Reikwijdte  

 

Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde 

verwerkingen van persoonsgegevens van leden in de ledenadministratie en op personen 

betrokken bij de activiteiten van AJO, alsmede op de daaraan ten grondslag liggende 

documenten die in de ledenadministratie zijn opgenomen. Dit reglement is tevens van 

toepassing op de administratie van personen en organisaties ten behoeve van de Stichting 

Vrienden van het AJO en de oud-leden. Dit reglement is voorts van toepassing op de niet 
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geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in de ledenadministratie zijn 

opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.  

Artikel 3: Beheer van de persoonsgegevens  

 

De ledenadministrateur is verantwoordelijk voor het bijhouden van de verwerking van de 

ledenadministratie alsmede het beheer hiervan.  

 

Artikel 4: Doelstellingen van de verwerking  

 

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het draaiend kunnen houden van 

de vereniging en het vastleggen van gegevens van personen en organisaties waarmee het 

AJO contact heeft onderhouden, dan wel wenst te onderhouden.  

 

Artikel 5: Rechtmatige grondslag van de verwerking  

 

De rechtmatige grondslag voor de verwerkingen is gelegen in het gerechtvaardigde belang 

van de verantwoordelijke de vereniging te kunnen besturen en draaiende te kunnen 

houden.  

 

Artikel 6: Categorieën van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt  

 

De persoonsgegevens van een ieder die lid is van de vereniging, dan wel betrokken bij de 

activiteiten van de vereniging, worden verwerkt in de ledenadministratie.  

 

Artikel 7: Soorten van opgenomen persoonsgegevens en de wijze van verkrijging 

 

A. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf  

B. Persoonsgegevens worden niet verzameld bij derden zonder de ondubbelzinnige 

toestemming van de betrokkene.  

C. Persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.  

D. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de genoemde 

doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.  
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E. De ledenadministrateur treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de 

juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens.  

 

Artikel 8: Verwijdering van opgenomen persoonsgegevens 

 

A. Na beëindiging van het lidmaatschap of de betrokkenheid bij activiteiten worden de 

gegevens bewaard, tenzij het lid schriftelijk verzoekt tot verwijdering van de gegevens.  

B. Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer 

mogelijk is de persoon te identificeren.  

 

Artikel 9: Rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens  

A. Uitsluitend de ledenadministrateur heeft, met het oog op de dagelijkse zorg voor het 

goed functioneren van de vereniging, rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens.  

B. Overige personen zoals bestuursleden en stafleden van het AJO en de Stichting 

Vrienden van het AJO, wordt door de ledenadministrateur toegang verleent tot voor 

hen relevante persoonsgegevens. 

C. De personen, bedoeld in lid A en B, zijn verplicht tot geheimhouding van de 

persoonsgegevens, waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk 

voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling 

voortvloeit.  

Artikel 10: Technische werkzaamheden 

 

Personen die belast zijn met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn 

gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben 

kunnen nemen.  

 

Artikel 11: Verstrekken van persoonsgegevens aan gebruikers binnen de vereniging  

 

A. Het verstrekken van persoonsgegevens aan gebruikers binnen de vereniging mag 

alleen indien hiertoe in de ledenvergadering is besloten.  

B. De persoonsgegevens mogen, zonder dat daartoe een besluit van de 

ledenvergadering voor nodig is, worden verstrek aan het bestuur van de vereniging.  

C. De persoonsgegevens mogen, zonder dat daartoe een besluit van de 

ledenvergadering voor nodig is, worden verstrekt aan de diverse commissies met het 

doel deze te gebruiken ten behoeve van de noodzakelijke werkzaamheden binnen de 

vereniging waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.  

D. Op personen binnen het bestuur en de commissies genoemd in lid b en c is artikel 9 

lid b eveneens van toepassing. 
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Artikel 12: Verstrekken van persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Vereniging  

 

A. Verstrekken aan gebruikers buiten de vereniging, zoals een sponsor, mag als de 

vereniging daarvoor aan zijn leden toestemming heeft gevraagd.  

B. De verantwoordelijke behoeft geen toestemming van een lid te verkrijgen indien de 

vereniging wettelijke verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken. Zo kan de 

belastinginspecteur de vereniging op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen vragen hem alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de 

belastingheffing, te verstrekken.  

C. Als het gaat om activiteiten die voor de vereniging gebruikelijk zijn of zijn 

goedgekeurd door de ledenvergadering, hoeft geen expliciete toestemming gevraagd te 

worden aan de leden.  

 

Artikel 13: Verdere verwerking van persoonsgegevens 

 

A. De te verwerken persoonsgegevens worden slechts verder verwerkt op een wijze die 

niet onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Daarbij wordt tenminste 

rekening gehouden met de verwantschap van de doelen, de aard van de gegevens, de 

gevolgen van de verdere verwerking voor de betrokkene, de wijze waarop de gegevens 

zijn verkregen en de waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

B. Persoonsgegevens mogen verder worden verwerkt wanneer dat noodzakelijk is om 

een wettelijke verplichting na te komen waaraan de vereniging onderworpen is of 

geschiedt met de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.  

 

Artikel 14: Algemeen (rechten van betrokkene)  

 

Iedere betrokkene heeft recht op informatie, inzage en correctie (verbetering, 

aanvulling, verwijdering en/of afscherming) alsmede recht van verzet, zoals 

geformuleerd in de volgende artikelen van deze paragraaf. 

 

Artikel 15: Recht op informatie  

 

De verantwoordelijke informeert betrokkene op diens verzoek tijdig en volledig over de 

doelen waarvoor en de manieren waarop persoonsgegevens van hem worden verwerkt, 

over de regels die daarvoor gelden, over de rechten die betrokkene ten aanzien daarvan 
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heeft en hoe hij die kan uitoefenen. Daarbij wordt betrokkene ook geïnformeerd over de 

plaats waar de documenten, waarin bedoelde regels zijn opgenomen, kunnen worden 

ingezien dan wel opgevraagd. 

 

Artikel 16: Recht op inzage  

 

A. De ledenadministrateur deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hem 

betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.  

B. Indien dat het geval is, verstrekt de ledenadministrateur de verzoeker desgewenst, 

zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, 

schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van 

de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de 

verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de 

gegevens alsmede de herkomst van de gegevens. Indien de verzoeker dat wenst, 

verstrekt de ledenadministrateur tevens informatie over de systematiek van de 

geautomatiseerde gegevensverwerking.  

C. De verzoeker heeft recht op een kopie van de gegevens die over hem zijn 

vastgelegd. Hij hoeft hiervoor niet te betalen.  

D. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de 

ledenadministrateur aan het verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat 

belang is aangepast. De ledenadministrateur draagt zorg voor een deugdelijke 

vaststelling van de identiteit van de verzoeker.  

E. De ledenadministrateur kan, na dit besproken te hebben met de verantwoordelijke, 

weigeren aan een verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in 

verband met: de opsporing en vervolging van strafbare feiten; gewichtige belangen van 

anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen  

 

Artikel 17: Recht op correctie: verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming  

 

A. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de ledenadministrateur over tot 

verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de met betrekking tot de 

verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk 

onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of 

bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden 

verwerkt. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.  

B. De ledenadministrateur deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 

vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien 

hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, omkleedt hij dat met redenen.  
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C. De ledenadministrateur draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, 

aanvulling, verwijdering en/of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.  

D. De ledenadministrateur informeert in geval van verbetering, aanvulling, verwijdering 

en/of afscherming derden daarover en verzekert zich ervan dat die derden hun 

bestanden dienovereenkomstig aanpassen. De ledenadministrateur deelt de verzoeker 

mee aan welke derden hij die informatie heeft verstrekt. 

 

Artikel 18: Recht van verzet  

 

A. Indien de rechtmatige grondslag voor een bepaalde verwerking is gelegen in het 

gerechtvaardigde belang van de vereniging, kan de betrokkene bij de verantwoordelijke 

te allen tijde bezwaar aantekenen tegen die verwerking in verband met zijn bijzondere 

persoonlijke omstandigheden.  

B. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordeelt de verantwoordelijke of 

dit verzet gerechtvaardigd is.  

C. De ledenadministrateur beëindigt de verwerking terstond, indien de 

verantwoordelijke het verzet gerechtvaardigd acht. Verzet tegen de verwerking voor 

commerciële of charitatieve doelen is altijd gerechtvaardigd.  

 

Artikel 19: Onvoorzien  

 

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de verantwoordelijke, zo mogelijk 

na instemming van de Ledenvergadering. In spoedeisende gevallen informeert de 

verantwoordelijke de ledenvergadering achteraf. 
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Bijlage 6 gedragsregels en gedragscode 
 
Omgangsregels en gedragscode medewerkers en vrijwilligers AJO 

 

Definities: 

Kinderen: alle kinderen/jongeren tot 18 jaar binnen een organisatie.  

Overigens zien de regels omtrent de gezagsrelatie ook op de orkestleden boven de 18 jaar. Omdat het hier 

gaat om een gedragscode die ziet op de omgang met de orkestleden die in de leeftijd van 14-24 zijn, zal 

hierna gesproken worden over orkestleden. 

Begeleider: alle medewerkers die in een begeleidingsrelatie staan tot de orkestleden: artistiek leider, 

docenten, bestuurders, (vrijwillige) medewerkers en andere betrokkenen, zoals meehelpende familieleden. 

(vrijwillige) medewerker: ieder die betaald of onbetaald aan de organisatie verbonden is, zoals in elk geval – 

maar niet uitsluitend – consulenten, docenten, dirigenten, leidinggevenden, stagiaires, en bestuurders en 

directeuren. 

Omgangsregels: regels voor onderlinge omgang tussen alle betrokkenen van de organisatie: orkestleden, 

ouders, bezoekers, vrijwilligers, medewerkers 

Gedragscode: gedragsregels waaraan (vrijwillige) medewerkers en andere medewerkers zich dienen te 

houden. 

 

Omgangsregels voor iedereen die betrokken is bij het AJO: 

Iedereen die op enige wijze bij het AJO betrokken is onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk 

reglement van het AJO en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, 

is van harte welkom. 

Voor de orkestleden gelden ook orkestregels, zoals beschreven in bijlage 1 bij het HR. 

Afspraken over de manier van omgaan zijn belangrijk omdat iedereen zich prettig en veilig moet voelen bij 

het AJO. Dit kan alleen wanneer we elkaar in onze waarde laten en elkaar met respect behandelen. Alle 

vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, 

seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, vinden wij 

ontoelaatbaar. 

Wij vragen van alle medewerkers, orkestleden, ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het 

naleven van de omgangsregels. Niet alles dat kwetst is in regels te vatten, dit wil niet zeggen dat dergelijk 

gedrag wel toelaatbaar is. 

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Binnen het AJO telt 

iedereen mee. 

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
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3. Ik val de ander niet lastig 

4. Ik berokken de ander geen schade 

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie 

6. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan 

7. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht 

8. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke 

leven of uiterlijk 

9. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt 

vraag ik een ander om hulp 

10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan 

houdt op aan en meld dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers: 

 

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en orkestleden zijn niet eenduidig. Het ene kind leert door 

voordoen en het andere kind zal fysiek begeleidt dienen te worden in positie of beweging. Grenzen die in 

alle situaties en bij elk kind hetzelfde zijn, zijn dan ook niet te geven. Een duidelijke grens is er wel te geven 

en dat is de grens dat seksuele handelingen, contacten en opmerkingen tussen (jong)volwassen 

medewerkers en orkestleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn.  
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Artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt: Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, 

stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige 

of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 

jaren of een geldboete van de vierde categorie. 

Daarnaast is iedere vorm van seksuele toenadering beneden de 16 jaar verboden (artikelen 244, 245, 247, 

248a, 249). Bovendien geldt bij de straffen die op alle zedenfeiten staan, ook een strafverhoging indien dit 

gebeurt ten aanzien van personen die in een kwetsbare positie staan (artikel 248). 

Het maken van afbeeldingen van seksuele gedragingen van iemand die nog geen 18 jaar is, is ook verboden 

(artikel 240b Wetboek van Strafrecht). 

Om deze reden heeft het AJO voor alle (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je 

bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair, betaalde kracht of bestuurder vragen wij je deze gedragscode 

te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult 

handelen.  

Hoewel de gedragscode spreekt van orkestleden, ziet de gedragscode dat er een andere 

verantwoordelijkheid is voor de (vrijwillige) medewerkers jegens de minderjarige orkestleden dan jegens de 

meerderjarige orkestleden. Omdat echter alle orkestleden in een bepaalde gezagsverhouding staan tot de 

(vrijwillige) medewerkers is gekozen om te spreken van orkestleden. 

 

1. De (vrijwillige) medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de 

orkestleden zich veilig en gerespecteerd voelt 

2. De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich ervan het orkestlid te bejegenen op een wijze die het 

orkestlid in zijn waardigheid aantast. 

3. De (vrijwillige) medewerker dringt niet verder in het privéleven van het orkestlid dan functioneel 

noodzakelijk is.  

4. De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten 

opzichte van het orkestlid. Alles seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en 

orkestlid zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd, in elk geval bij orkestleden tot 

18 jaar, als seksueel misbruik. 

5. De (vrijwillige) medewerker mag het orkestlid niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking 

naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

6. De (vrijwillige) medewerker zal tijdens studiedagen, repetities, lessen, concerten, kampen, reizen, 

uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met de orkestleden en de ruimtes 

waarin zij zich bevinden, zoals de leskamer, repetitieruimte, hotelkamer of slaapzalen. 

7. De (vrijwillige) medewerker heeft de plicht het orkestlid naar vermogen te beschermen tegen 

vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de 

gedragscode door iedereen die bij het orkestlid is betrokken, wordt nageleefd. 
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8. Indien de (vrijwillige) medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken 

bij de daarvoor aangewezen personen. 

9. De (vrijwillige) medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van 

bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de (vrijwillige) medewerker in de 

geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de daarvoor 

aangewezen personen binnen het AJO. 

 

Overtreding van deze code kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een (vrijwillige) 

medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van orkestleden, zal het bestuur of 

de artistiek leider direct politie/justitie inschakelen. 

Deze gedragscode is vastgesteld in september 2016 door het bestuur van het AJO. 

 

Ondertekening vrijwilliger    ondertekening bestuurslid 

 

……………………………………    …………………………………………… 
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Bijlage 7 Instrumenten bruikleenovereenkomst 
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Bijlage 8 Procedure audities  
 

Onderstaand een schematische weergave van het auditieproces. Dit proces heeft tot doel uit de 

aangemelde auditanten de meeste geschikte personen te selecteren die lid worden van het AJO. 
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A uditieformulier

aanvullen

B elangstellende jongere

V erzoek om

aanvullende informatie

B estuurslid Orkestzaken

A dvies Muziekdocent

N ieuw  orkestlid

informeren

B estuurslid Orkestzaken

Orkestgroep toew ijzen

D irigent

A angenomen A uditant

A uditie

D irigent

Informeren over

toelating tot auditie

D irigent

A uditieplanning

D irigent

A uditieformulier invullen

B elangstellende jongere

A uditieformulier

beoordelen

D irigent

A uditant

Ouders/verzorgers

registreren

S ecretaris A JO

A angehouden auditant

informeren

B estuurslid Orkestzaken

B row sen op het web

A angehouden A uditant

Toegang tot Ouverture

verlenen

S ecretaris A JO

@
Informatieverzoek

beoordelen

informatieverzoek

B estuurslid Orkestzaken

Informatieverzoek

doorsturen

S ecretaris A JO

Informeren over

afw ijzing

auditieaanvraag

D irigent

A fgew ezen belangstellende

A fgew ezen auditant

informeren

B estuurslid Orkestzaken

A fgew ezen auditant

archiveren

S ecretaris A JO

A fgew ezen A uditant
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Omschrijving verantwoordelijke functionarissen en korte inhoud van de processtappen 

Naam Uitvoerende Beschrijving 

Browsen op het 

web (mens) 

  belangstellenden kunnen via Browsen op het web de AJO 

website vinden en vanuit hun belangstelling informatie over 

meespelen en auditeren lezen. 

Informatieverzoek 

(e-mail) 

  Een per e-mail verstuurd informatieverzoek kan door een 

belangstellende aan het AJO worden gestuurd. 

Informatieverzoek 

doorsturen 

(communicatie) 

Secretaris AJO Indien informatieverzoeken binnenkomen op het algemene e-

mail adres info@ajo-amersfoort.nl dan worden deze 

doorgestuurd naar het bestuurslid Orkestzaken  

Advies 

Muziekdocent 

(mens) 

  Op basis van de auditiecriteria kan de docent aan een 

kandidaat voor het AJO adviseren om auditie te doen. 

beoordelen 

informatieverzoek 

(controle) 

Bestuurslid 

Orkestzaken 

Beoordeling of: 

    ·        de aanvrager voldoet aan de criteria 

    ·        er een vacature voor het betreffende instrument bestaat 

      

Auditieformulier 

invullen (basis) 

Belangstellende 

jongere 

Het invullen van het auditieformulier verschaft informatie ten 

behoeve van het auditeren. 

Auditieformulier 

aanvullen (basis) 

Belangstellende 

jongere 

De kandidaat auditant vult met behulp van de verstrekte link 

de aanvullende informatie in via de website. 

Verzoek om 

aanvullende 

informatie 

(communicatie) 

Bestuurslid 

Orkestzaken 

Verzoek per e-mail om aanvullende informatie te verstrekken 

Auditieformulier 

beoordelen 

(controle) 

Dirigent Beoordeling of de kandidaat voldoet aan de gestelde criteria 

Informeren over 

toelating tot 

auditie 

(communicatie) 

Dirigent Per e-mail wordt de auditant geïnformeerd over zijn toelating 

tot de auditie. 

mailto:info@ajo-amersfoort.nl
mailto:info@ajo-amersfoort.nl
mailto:info@ajo-amersfoort.nl
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Naam Uitvoerende Beschrijving 

Informeren over 

afwijzing 

auditieaanvraag 

(communicatie) 

Dirigent Informeren van de kandidaat auditant over de afwijzing van 

het auditieformulier per e-mail 

Auditant 

(Toestand) 

    

Afgewezen 

belangstellende 

(Toestand) 

  De status van de belangstellende wordt gezet op Afgewezen 

auditant 

Auditieplanning 

(basis) 

Dirigent De dirigent stelt de planning op voor de auditie i.i.g. 

Bestuurslid Orkestzaken en verstuurt per e-mail de 

uitnodigingen. 

      

    De dirigent draagt zorg voor de aanwezigheid van een 

bestuurslid bij de auditie. 

      

Auditie (controle) Dirigent De auditie vindt plaats in aanwezigheid: 

       

    ·        (en leiding) van de dirigent; 

    ·        aanvoerder van de Orkestgroep: 

    ·        een bestuurslid 

Aangenomen 

Auditant 

(Toestand) 

  Wordt toegevoegd aan de CiviCRM groep "Aangenomen 

Auditanten" 

Aangehouden 

Auditant 

(Toestand) 

    

Afgewezen 

Auditant 

(Toestand) 

  Wordt opgenomen in de CiviCRM groep "Afgewezen 

Auditanten" 

Nieuw orkestlid 

informeren 

(communicatie) 

Bestuurslid 

Orkestzaken 

Bij aanname als orkestlid: 

      

    ·        informeren van de auditant per e-mail 
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Naam Uitvoerende Beschrijving 

    ·        Toevoegen van de auditant aan de groep "Toegelaten 

Auditanten" in CiviCRM 

Aangehouden 

auditant 

informeren 

(communicatie) 

Bestuurslid 

Orkestzaken 

Een aangehouden auditant wordt geïnformeerd per e-mail 

over het vervolg van de auditie. 

Afgewezen 

auditant 

informeren 

(communicatie) 

Bestuurslid 

Orkestzaken 

Per e-mail informeren van de afgewezen auditant. 

Orkestgroep 

toewijzen (basis) 

Dirigent Door de nieuwe orkestleden toe te wijzen aan een 

Orkestgroep worden zij onder die Orkestgroep zichtbaar in het 

smoelenboek in het ledendeel van de website. 

Ouders/verzorgers 

registreren (basis) 

Secretaris AJO Registratie van ouders e/o verzorgers t.b.v. de uitnodigingen 

voor de ALV en het versturen van lidmaaatschapnota's aan 

minderjarige leden. 

Toegang tot 

Ouverture verlenen 

(basis) 

Secretaris AJO Toegang verlenen tot de toepasselijke ICT systemen van het 

AJO 

      

    ·        Wordpress (orkestlid) 

    ·        CiviCRM (orkestlid) 

      

Afgewezen 

auditant archiveren 

(basis) 

Secretaris AJO ·        Afgewezen auditant opnemen in de groep "Afgewezen 

auditanten" 

    ·        Nog niet geactiveerde login code definitief verwijderen. 
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Voorbeeld van het huidige auditieformulier 
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Bijlage 9 Prijzen AJO-Salonorkest en AJO-Brass  
 

Beleidsnotitie prijzen externe optredens en vergoedingen orkestleden 

 

AJO Salonorkest  

Speelduur 30 min – 3,0  uur 

Minimaal € 400,- particulier  

Minimaal € 600,- bedrijven 

Niet later dan 22:00u 

Gestemde piano aanwezig 

 

AJO Brass 

Speelduur 30 min – 1,0  uur 

Minimaal € 300,- particulier  

Minimaal € 400,- bedrijven 

Niet later dan 22:00u 

 

Incidentele ensembles (luisterconcerten): 

Speelduur 15 min – 1,0  uur 

Minimaal € 300,- particulier  

Minimaal € 400,- bedrijven 

Niet later dan 22:00u 

 

Uitkoopbedrag gehele AJO orkest 

Speelduur: 

 0-30 min   Minimaal € 1.500 

30 min -1,0 uur  Minimaal € 3.500 

1,0-1,5 uur   Minimaal € 4.500  

Additioneel: reiskosten orkestleden, kosten solist, in te huren gestemde piano. 

Kale kostprijs: € 1.500,-  

Dit dekt de kosten voor honorarium dirigent, muziekrechten, invallers, instrumentenvervoer, drankje en 

versnapering orkestleden.  
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Vergoeding orkestleden 

Leden AJO Salon en AJO Brass krijgen een vergoeding van € 20,- en evt. reiskostenvergoeding (zowel voor 

uitvoering als ook repetities). 

Incidentele ensemble spelers: alleen reiskosten vergoeding, ook voor repetities. 

Indexering 

Alle genoemde bedragen zijn op het prijspeil 2016 en kunnen o.b.v. indexering worden aangepast. 
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Bijlage 10 ICT toepassingen  
 

Het totaal van de ICT voorzieningen van het AJO worden aangeduid met Ouverture. 
 
Dit omvat: 
 

 WordPress: een pakket voor het onderhouden van de pagina’s van websites. De pagina’s kunnen 
opgemaakte tekst en media (afbeeldingen/foto’s en video’s) bevatten. Wordpress biedt ook 
zogenoemde Blog functionaliteit. Een reeks berichten waarvan van ieder bericht een begindeel 
getoond wordt in volgorde van meest recent naar minder recent. Ieder bericht bevat een link om 
het volledige bericht te kunnen lezen.  
Plugins zijn uitbreidingen op de basis functionaliteit van WordPress  
 

 AJO plugins: eigen functionaliteit ontwikkeld ten behoeve van specifieke functies van de website 
zoals: smoelenboek, verjaardagen van orkesteleden, downloadfunctionaliteit van orkestpartijen 
etc. 
 

 CiviCRM: een plugin voor WordPress met de functionaliteit om een CRM (Customer Relation 
Management) systeem in te richten met de volgende modules: 

o Registratie van Organisaties (bedrijven, stichtingen, muziekscholen etc.), Huishoudens, en 
personen met een onderscheid naar diverse persoontypes zoals: orkestlid, bestuurslid, 
docent, ouder, donateur etc.) 

o Registratie van lidmaatschappen (duur, kosten etc.) 
o Registratie van evenementen (concerten, oud-leden dag etc) 
o Mailingen 
o Rapportages 
o En overige.  

 

 Awesome Support: een plugin van WordPress waarmee meldingen van gebruikers met betrekking 
tot het functioneren van de informatievoorzieningen kunnen worden gedaan. 
 

 FaceBook: Facebook is een social netwerk site, waar het AJO haar activiteiten kan delen met andere 
Facebook gebruikers. Ten behoeve van AJO orkestleden is er een aparte FaceBook groep 
 

 Youtube kanaal: om AJO videos op te slaan en te delen. 
 

 Google Drive / Google Photos  voor het opslaan en delen delen van foto’s 
 

 Google Drive: Gemeenschappelijk opslag faciliteit ten behoeve van documenten, spreadsheets etc. 
 

 AJO E-mail domein: Mailservers voor het ontvangen en versturen van e-mail met mailinglisten; 
forward adressen etc. 

 

 AJO website met webservers en database servers waarop Wordpress, de plugins en CiviCRM 
draaien. 

 
Binnen het AJO wordt standaard gebruik gemaakt van Microsoft Office, dan wel daarmee compatibele 
pakketten zoals Open Office en Libre Office. Deze hulpmiddelen worden gebruikt voor het maken en 
onderhouden van teksten, spreadsheets en presentaties etc. 
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Bijlage 11 Beheersreglement Instrumenten  
 
Beheersreglement van de Instrumenten en het Instrumentenfonds van de Vereniging AJO respectievelijk 

de Stichting Vrienden AJO 

Dit reglement geeft beheersregels voor de aanschaf en het gebruik van Instrumenten alsmede het vormen 

en gebruiken van het Instrumentenfonds door de Vereniging Amersfoorts Jeugd Symfonie Orkest (hierna 

afgekort als ‘AJO’ of ‘Vereniging’) respectievelijk de Stichting Vrienden AJO (hierna ‘Stichting’). Deze regels 

zijn van toepassing op elk gebruik van de Instrumenten respectievelijk het Instrumentenfonds. Dit 

reglement is gezamenlijk vastgesteld door het bestuur van de Vereniging en de Stichting. 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

Beheerder 

De orkestvader van de Vereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de voorraad 

muziekinstrumenten (zie hierna onder ‘Instrumenten’). Hierover legt de beheerder periodiek 

verantwoording af aan het bestuur van de Vereniging.  

Bruikleenovereenkomst 

Een overeenkomst gesloten tussen de Vereniging en een orkestlid waarbij voor het lopende verenigingsjaar 

door de Vereniging aan het orkestlid een Instrument in bruikleen wordt gegeven ten behoeve van 

muziekbeoefening in het AJO orkest. 

Instrumenten 

Een voorraad muziekinstrumenten en randapparatuur die de Vereniging in eigendom en beheer heeft ten 

behoeve van het gebruik hiervan door het AJO orkest en haar individuele orkestleden voor 

muziekbeoefening in de meest ruime zin van het woord, inclusief educatieve vorming. 

Instrumentenfonds 

Een reserve die de Stichting gevormd heeft ten behoeve van de instandhouding, vervanging en uitbreiding 

van de voorraad muziekinstrumenten van de Vereniging.  

Orkestleden 

Degenen die in een verenigingsjaar (dat loopt van 1 september tot 31 augustus) lid zijn van de Vereniging 

en feitelijk deel uitmaken van het AJO orkest. Minderjarige leden worden wettelijk vertegenwoordigd door 

een ouder of verzorgende. 

Verslaggeving 

In het jaarverslag van de Vereniging en de Stichting wordt verantwoording afgelegd over de voorraad 

muziekinstrumenten respectievelijk de stand en mutaties van het Instrumentenfonds over de 

verslagperiode. 

Verzekering 

De Vereniging draagt zorg dat de economische waarde (die gelijk is aan de actuele marktwaarde) van de 

Instrumenten adequaat verzekerd is door middel van een doorlopende kostbaarhedenverzekering. 
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Artikel 2. Gebruik van de Instrumenten door orkestleden 

Orkestleden kunnen op aanvraag gebruik maken van Instrumenten die ter beschikking staan of komen. 

Hierbij wordt een bruikleen overeenkomst afgesloten. Dit gebruik is in beginsel voor de periode dat het 

orkestlid deel uitmaakt van het AJO orkest, zolang wordt voldaan aan de voorwaarden van deze 

overeenkomst. 

In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden om de eigendom van een muziekinstrument over te dragen 

aan een gebruiker. Indien hiervoor niet de marktwaarde van het instrument hoeft te worden betaald door 

de nieuwe eigenaar, zal in het ontbrekende bedrag worden voorzien door een bijdrage vanuit het 

Instrumentenfonds aan de Vereniging. 

Artikel 3. Beheer van de Instrumenten 

De beheerder draagt zorg voor uitgifte, inname, bewaring en onderhoud van de Instrumenten. De 

beheerder houdt hiervoor een overzicht bij. Eén maal per kwartaal wordt dit overzicht aan het bestuur van 

de Vereniging overlegd. De beheerder informeert de penningmeester van de Vereniging zodra een 

bruikleenovereenkomst vervalt of afgesloten dient te worden. 

Artikel 4. Administratie van de Instrumenten 

De penningmeester van de Vereniging houdt de administratie van de voorraad en de 

bruikleenovereenkomsten (inclusief waarborgsommen) bij. Aan het eind van het verenigingsjaar wordt de 

actuele marktwaarde van de Instrumenten door een externe taxateur vastgesteld en verantwoord in de 

verslaggeving van de Vereniging.  

Artikel 5. Verzekering 

De penningmeester van de Vereniging zorgt dat de verzekering van de economische waarde tijdig wordt 

voldaan. Na de jaarlijkse taxatie wordt zo nodig de verzekerde waarde van de Instrumenten hierop 

aangepast (waarvoor de penningmeester van de Vereniging actie onderneemt). 

Artikel 6. Onderhoud 

De beheerder doet voorstellen voor onderhoud van Instrumenten aan het bestuur van de Vereniging. Op 

basis hiervan wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld dat door het bestuur van de Vereniging wordt 

goedgekeurd en afgestemd met het bestuur van de Stichting. 

Artikel 7. Werving van middelen voor het Instrumentenfonds 

Het bestuur van de Stichting streeft er naar door werving van middelen (fondsen en donaties) voor het 

Instrumentenfonds te kunnen voorzien in de instandhouding, vervanging en gewenste uitbreiding van de 

Instrumenten op de langere termijn, dit alles in gemeenschappelijk overleg tussen en wederzijdse 

instemming van Vereniging en Stichting. 
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Artikel 8. Informatievoorziening aan fondsen en donateurs 

Fondsen en donateurs die bijdragen aan het Instrumentenfonds worden geïnformeerd over de besteding 

van het Instrumentenfonds. Aan hen wordt ook periodiek de gelegenheid geboden om van de vruchten 

hiervan kennis te nemen, bijvoorbeeld door het bijwonen van uitvoeringen of repetities. 

Artikel 9. Toepassing in geval conflict en aanpassing van dit reglement 

In geval van onenigheid over toepassing van dit reglement of gewenste aanpassing hiervan zullen de 

besturen van de Vereniging en de Stichting gezamenlijk hiertoe besluiten 
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Bijlage 12 Declaratieformulier  
 
 
 

 
Datum: 

  
 

   
Betreft (bv data repetities & concerten):  

   
 
Reiskosten 

 
Van: 

 

  
Naar:  

 

  
Totaal aantal km (auto):  
(prijs per km standaard  
€ 0,19) 

  
Totaalbedrag reiskosten: 

 

 (indien gebruik OV  hier 
het  OV-bedrag invullen) 

 

 
Honorarium 

 
Overeengekomen vergoeding: 

 
 

   
 
Overige kosten 

 
Omschrijving: 

 

 
 

(bonnen bijvoegen!) 
Bedrag: 

 

 
 

TOTAALBEDRAG:                                           ---------------------------------------------------------  

     
Naam declarant:  

 
Adres: 

 
 

 
Postcode / Woonplaats: 

 
 

 
IBAN rekeningnummer: 

 
 

 
 
Handtekening declarant: 

 

  
 
Voor uitbetaling akkoord 
handtekening bestuurslid: 
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Bijlage 13 procedure leden- en contactregistratie 
 

Onderstaand een schematische beschrijving van het proces wat leidt tot het opnemen van contact gegevens van 

orkestleden, bestuursleden, stafleden en alle andere personen en organisaties waarvan het voor het AJO relevant is 

om hun persoonsgegevens te bewaren. 

 

Het bewaren van de persoonsgegevens is onderworpen aan het privacy reglement voor de opslag van 

persoonsgegevens. 

 

Schematische weergave 

 

 

Omschrijving van verantwoordelijke functionarissen en korte inhoud van de processtappen van Leden- en 

contactregistratie. 

 

Naam Uitvoerende Beschrijving 

Orkestgroep 

wijzigt (tijd) 

  Kan leiden tot belangstelling om lid te worden 

Wijzig 

Orkestgroep 

(basis) 

Dirigent In CiviCRM de wijziging van de orkestgroep voor het orkestlid 

registreren 

Nieuw orkestlid 

registreren 

(basis) 

Secretaris AJO De inloggegevens van het nieuwe orkestlid activeren 

De rol "Orkestlid" in WordPress registreren 

Het Orkestlid per e-mail informeren 

  

W i jz i g  Ork e s tg ro e p

Di ri g e n t

Ork e s tg ro e p  wi j z i g t Ni e u w o rk e s t l i d

re g i s tre re n

Se c re ta ri s  AJ O

l i d m a a ts c h a p  fa c tu re re n

Pe n n i n g m e e s te r AJ O

Ni e u w L i d m a a ts c h a p

re g i s tre re n

Pe n n i n g m e e s te r AJ O

W i j z i g  Pro f i e l

Ork e s tl i d

Pro f i e l  o rk e s t l i d  wi j z i g t

Ov e ri g e  c o n ta c te n

re g i s tre re n

L e d e n re g i s tra ti e

b i j we rk e n

Se c re ta ri s  AJ O

Be ë i n d i g i n g

l i d m a a ts c h a p

o p z e g g i n g  v e rs tu re n

Ork e s tl i d

Sta f l i d  re g i s tre re n

Se c re ta ri s  AJ O

Ni e u w Be s tu u rs l i d  /

Sta f l i d

Be s tu u rs l i d - o f

Sta f l i d to e g a n g

b e ë i n d i g e n

Se c re ta ri s  AJ O

Ve rtre k  Be s tu u rs l i d  o f

Sta f l i d
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Naam Uitvoerende Beschrijving 

Nieuw 

Lidmaatschap 

registreren 

(basis) 

Penningmeester 

AJO 

Het lidmaatschap registreren in CiviCRM 

lidmaatschap 

factureren 

(basis) 

Penningmeester 

AJO 

Aan het orkestlid dan wel ouder e/o verzorger de factuur voor het 

lidmaatscha verturen per e-mail 

Profiel orkestlid 

wijzigt (mens) 

  Het profiel kan on diverse redenen wijzigen: 

  

·        adreswijziging 

·        e-mailadres wijziging 

·        telefoonnummer wijziging etc. 

  

Wijzig Profiel 

(basis) 

Orkestlid Het orkestlid is verplicht zijn/haar profiel in de ledenadministratie up-

to-date te houden. 

Bij wijziging van het profiel werkt het orkestlid het profiel bij via het 

ledendeel van Ouverture 

  

Beëindiging 

lidmaatschap 

(mens) 

  Door diverse omstandigheden kan een orkestlid besluiten om het 

lidmaatschap van het AJO te beëindigen. 

opzegging 

versturen 

(basis) 

Orkestlid Bij beëindiging van het lidmaatschap informeert het orkestlid uiterlijk 

op 1 augustus van het verenigingsjaar de secretaris. 

Ledenregistratie 

bijwerken 

(basis) 

Secretaris AJO bijwerken van de ledenadministratie 

·        groep wijzigen van orkestlid naar oud-lid 

·        onder lidmaatschap invullen in "lid tot" het jaar waarin het 

lidmaatschap is beëindigd 

·        ouders uit groep "ouders" verwijderen 

·        oud-leden vereniging informeren 

  

Nieuw   Door de benoeming van een bestuurslid of staflid moet: 



Bijlage 13 procedure leden- en contactregistratie 

B13-62 
 

Naam Uitvoerende Beschrijving 

Bestuurslid / 

Staflid (mens) 

  

·        de persoonsgegevens in CiviCRM worden geregistreerd 

·        toegang verleend worden tot de toepasselijk delen van de ICT 

systemen van het AJO. 

  

Staflid 

registreren 

(basis) 

Secretaris AJO Toegang verlenen tot de ICT systemen van het AJO 

Vertrek 

Bestuurslid of 

Staflid (mens) 

  Door diverse oorzaken kan een bestuurslid of een staflid zijn / haar 

functie beëindigen 

 

 


