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Vereniging samenwerkende muziekverenigingen Waadhoeke “Waadklank” 

Versie maart 2020, vastgesteld op de jaarvergadering op 7 maart 2020 te Dronryp. 

Aanwezige verenigingen zijn: 

 Naam vereniging – naam bestuurder(s) 

1. Harmonie Beetgum 

2. Looft den Heer, Beetgumermolen 

3. Muzykferiening ‘OpMaat’ 

4. Advendo Boksum/Blessum/ Deinum 

5. Kunst en Genoegen 

6. Advendo, Franeker 

7. Stedelijk Muziekcorps Harmonie 

8. Vereniging Fanfare Constantia 

9. Halleluja Menaam 

10. CMH, drumfanfare Menaldum 

11. Oranje Minnertsga 

12. Blaast de Bazuin Oude en Nw. Bildtdijk  

13. Excelsior Oudebildtzijl 

14. Oranje Spannum 

15. Greide Brass Spannum 

16. Bazuin de Tzummarum 

 
17. Voorzitter 

18. Penningmeester 

19. Secretaris 

20. bestuurslid 

21. bestuurslid 

22. bestuurslid  

Secretariaat:  

Postadres - Boskrânne 13, 9036KX Menaam 

KvK nummer - 72843225 

IBAN – xxxx 

Internet - www.waadklank.nl 

e-mail - secretariaat@waadklank.nl 
 

Huishoudelijk reglement 
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Begripsbepaling 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

o de vereniging: Vereniging samenwerkende muziekverenigingen Waadhoeke 
“Waadklank”, gevestigd te Waadhoeke, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te Leeuwarden onder nummer 72843225; 

o de statuten: de statuten van de vereniging zoals vastgelegd in een akte 
gepasseerd op 12 oktober 2018 bij notaris mr. S. de Valk te Hurdegaryp; 

o website: URLs: www.waadklank.nl en sociaal media. 
o Activiteiten mede georganiseerd door Waadklank wordt de naam van de activiteit 

gekoppeld aan het begrip Waadklank; 
o het bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 1 van de 

Statuten; 
o Activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de 

vereniging. Dit kunnen ook projecten zijn. 

Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden 

Artikel 1 Het Bestuur 
 

1. Het bestuur is gehouden aan hetgeen er in de statuten is vermeld en specifiek 
met betrekking tot dit onderwerp aan de art. 10 (dagelijks bestuur) en 11 
(Algemene ledenvergadering) van de statuten. Individueel optreden of 
handelen geschiedt in beginsel met instemming van het bestuur; 
 

2. Het bestuur houdt tenminste vier keer per jaar een bestuursvergadering of zo 
vaak als zij dit nodig acht. Er kan volgens een standaardagenda of 
prioriteitenlijst vergaderd worden zodat niet voor elke vergadering een 
(schriftelijke) uitnodiging behoeft te worden verzonden; 
 

3. Het bestuur bespreekt de lopende onderwerpen. De mening van het 
algemene ledenvergadering zal in beginsel uitgangspunt zijn voor het bestuur. 
 

4. In een tussentijds ontstane vacature in het bestuur wordt zo spoedig mogelijk 
door het bestuur voorzien. Het nieuwe bestuurslid kan tussentijds een functie 
in het bestuur uitoefenen doch de benoeming zal in de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering moeten worden bekrachtigd. 

5. Het bestuur is bevoegd om te laat ingekomen stukken alsnog in de agenda 
van de algemene ledenvergadering op te nemen.  

6. In die gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien 
beslist het bestuur. Het bestuur is verplicht om de uit dien hoofde genomen 
besluiten tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter 
goedkeuring voor te leggen.  
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Artikel 2 Dagelijks Bestuur 
 

1. Het dagelijks bestuur bestaat conform de statuten uit 2 personen, met als 
werkmodel: 
o de voorzitter en secretaris of; 
o de voorzitter en penningmeester of; 
o de secretaris en penningmeester. 

 
2. Het dagelijks bestuur overlegt zo dikwijls als het dagelijks bestuur dit nodig 

acht.  
 

3. Het dagelijks bestuur heeft tot taak:  
 

o bewaken van bestuursbesluiten en toezien op de uitvoering ervan; 
o behandeling van ingekomen stukken; 
o voorbereiding vergadering; 
o initiatieven te stimuleren die passen in de visie van de vereniging. 

 
Artikel 3 Functies binnen het bestuur 
 

1. De voorzitter 
o Heeft algemene leiding van de vereniging; 
o Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe; 
o Overlegt met officiële instanties; 
o Geeft leiding aan het bestuur; 
o Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden; 
o Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op; 
o Leidt de bestuursvergaderingen en de ledenvergadering; 
o Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de 

wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement; 
o Bewaakt activiteiten; 
o Ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt 

hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt. 
 

 
2. De secretaris 

o Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld: 
- De datum en plaats van de vergadering; 
- De aanwezige en afwezige (bestuurs)leden; 

- De verleende volmachten; 
- De genomen besluiten.  

o Stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op; 
o Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks, via website/e-mail of via 

andere bestuursleden; 
o Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere 

bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit 
voortvloeiende correspondentie; 

o Archiveert alle relevante documenten; 
o Draagt zorg voor de wettelijk AVG-Privacy verplichtingen 

 



 
Huishoudelijk reglement Waadklank dd. 7 maart 2020 pagina 4 

 

3. De Penningmeester 
 
o Voert de financiële administratie; 
o Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in 

geval van opvolging; 
o Stelt financiële overzichten op; 
o Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag; 
o Zorgt ervoor dat de financiële administratie, de manier waarop deze 

administratie gevoerd wordt en het financiële jaarverslag niet onnodig 
afwijkt van Richtlijn 650. (Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties) 

o Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen en 
investeringen; 

o Begroot inkomsten en uitgaven (projecten) en voert op deze activiteiten 
tussentijds en na afronding financiële controle uit; 

o Beslist zelfstandig over uitgaven tot 500 euro binnen vastgestelde 
begroting; 

o Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de 
jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in 
bestuursvergaderingen gemaakte afspraken; 

o Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde 
werkgroepen/projectgroepen decharge te verlenen; 

o Onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers. 
 

4. Muziekonderwijs 
Afhankelijke van toekomstig beleid (onder voorbehoud) 
 

5. Communicatie en PR 
(Media, sociale-media en inhoud website) 
 

o Aanspreekpunt voor communicatie en ideeën vanuit de vereniging; 
o Het schrijven, maken en versturen van online (interne) nieuwsbrieven; 
o Het schrijven, coördineren en versturen van persberichten; 
o Het schrijven, coördineren en versturen van advertenties; 
o Voert de eindredactie van teksten op de website; 
o Communicatie en samenwerking met website beheer; 
o Bijhouden en opstellen evenementenkalender; 
o Organiseren en ondersteunen van events; 
o Opzetten en inhoud geven aan de campagnes; 
o Het opzetten en onderhouden van sociale-media; 
o Verantwoordelijk voor (een correcte toepassing van) de huisstijl en deze 

optimaliseren. 
 

6. Showkorpsen (activiteiten SMP/MTC) 
(nog aan te vullen) 
 

7. Korpsen (activiteiten HaFaBra) 
(nog aan te vullen) 
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Artikel 4 Algemene ledenvergadering 
 

o Wordt tweemaal per jaar gehouden binnen de gemeente Waadhoeke (art. 11 
statuut) Bij voorkeur: 
- 1e zaterdag van maart (voorjaarsvergadering) 
- 1e zaterdag van september (najaarsvergadering) 
- Overlegduur maximaal 2,5 uur (09:30 – 12:00) 

o Voorjaarsvergadering ter behandeling: 
- het jaarverslag; 
- het financieel verslag; 
- verslag kascommissie; 
- benoeming nieuwe kascommissie; 
- activiteiten voorgaand jaar/ komend jaar; 
- bestuursverkiezing. 

o Najaarsvergadering ter behandeling: 
- lopende activiteiten; 
- activiteiten komend jaar; 
- vaststelling begroting/budgetten komend jaar; 
- beleidsplan. 

 
Artikel 5 Website beheer (WebMaster) 
 

o Beheert de website; 
o Ziet erop toe dat deze beschikbaar en bereikbaar is; 
o Beheert de structuur van de website; 
o Zorgt samen met PR en Communicatie ervoor dat de inhoud van de website 

actueel en volledig is; 
o Beoordeelt content die voor plaatsing op de website wordt aangeboden en 

overlegt met PR en Communicatie indien teksten worden aangeboden of 
geplaatst die niet door de beugel kunnen; 

o Ziet er mede op toe dat de website en alle andere interne en externe 
communicatie voldoet aan de huisstijl; 

o Onderhoudt contacten met hen die teksten of andere content voor de website 
aanleveren; 

 

Artikel 6 Aftredingsrooster (conform art. 8 statuut) 
De (dagelijks) bestuursleden treden aan voor tenminste drie jaar en zijn  
herbenoembaar. (zie statuut art. 8.3). - Als bijlage bij het huishoudelijk 
reglement wordt een aftredingsrooster vastgesteld. 
 

Artikel 7 Aansprakelijkheid  
De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van 
persoonlijke eigendommen en/of persoonlijk letsel tijdens activiteiten van de 
vereniging, van welke aard dan ook.  
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Bijlage: Aftredingsrooster bestuur: 
 

Voorzitter (2021) 
Secretaris (2022) 
Penningmeester (2023) 
 
Muziekonderwijs (2021) 
Communicatie en PR (2022) 
SMP (2023) 
HaFaBra (2021) 


