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Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Beheer uniformen  
Algemeen: 
Harmonie en klaroenkorps Amicitia hebben uniformen en aanverwante zaken zoals een pet, voor het 
klaroenkorps riemen, etc. in bezit. Alle leden die een instrument bespelen maken in principe gebruik 
van een instrument dat eigendom is van de vereniging.  
De instrumenten dienen beheerd te worden zodat de vereniging continu op de hoogte is van het in 
bezit zijnde instrumentarium, welk lid welk instrument bespeeld en wat de leeftijd, onderhoudsstaat, 
bijzonderheid van het instrument is. Tevens is de vereniging in bezit van een groot aantal reserve 
instrumenten die op voorraad liggen totdat een nieuwe lid of een leerling hiervoor in aanmerking 
komt. Ook deze instrumenten dienen beheerd te worden. 
Voor het onderhoud van de instrumenten heeft de vereniging enkele zogeheten reparateurs (key-
suppliers) die bij voorkeur onderhoud verrichten en waarmee (prijs)afspraken zijn gemaakt. 
 
Met de volgende reparateurs zijn de volgende afspraken gemaakt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taken Beheer instrumenten: 

- Het bijhouden van het instrumentenbestand van de vereniging: o Welke instrumenten (nummer, producent, type), inclusief aanschafdatum, laatste 
periodieke onderhoud beurd, reparaties, algemene stand van zaken van het instrument; o Welke hulpmiddelen zoals bij-instrumenten, beugels, etc. heeft de vereniging in bezit. 

- Het bijhouden van overzichten welke muzikant welk instrument in bruikleen heeft; 
- Het bijhouden van overzichten welke muzikant welk andere zaken zoals beugels, tassen, 

pepiters, etc. bruikleen heeft; 
- Het bijhouden van de overzichten met op voorraad liggende instrumenten; 
- Het jaarlijks doen van voorstellen voor vervanging van instrumenten; 
- Contact opnemen met de reparateur van instrumenten. 
- Het in ontvangst nemen van meldingen van stukgeraakte of instrumenten en leden doorsturen 

naar de desbetreffende reparateur.  
- Het bijhouden van de zogeheten ijzeren voorraad m.b.t. rietjes, poetsmiddelen, 

smeermiddelen, pepiters, (drum)stokken, beugels, tassen, etc. 
- Het uitreiken van instrumenten aan leden; 

 
Bevoegdheden Beheer instrumenten 

- Het uitgeven van instrumenten aan leden 
- Het uitlenen van instrumenten aan collega muziekverenigingen (in overleg met Dagelijks 

Bestuur) 



HAB2014 0002 - Het doorsturen van leden naar de reparateur en afspraken maken met de reparateur. 
- Het zelfstandig besluiten om een instrument te laten repareren met een bedrag per reparatie tot 

ca. € 250, afhankelijk van het instrument en de onderhoudsstaat. 
 

 
Verantwoordelijkheden Coördinator 

- Volledig, juist en tijdig overzicht van alle in bezit zijnde instrumenten. 
- Instrumenten op een nette manier worden opgeslagen. 
- Onderhoud- en vervangingsplan van instrumenten. 
- Tijdige aanvulling van de ijzeren voorraad. 

 
 


