Orkestreglement SOMH
1. Bij het Symfonie Orkest Midden Holland staan kwaliteit en plezier in samen musiceren voorop. Aanwezigheid en een
gedegen voorbereiding vormen hiervoor de basis.
2. Alle repetities bij het Symfonie Orkest Midden Holland hebben een verplicht karakter. Hier wordt ieders individuele
inbreng samengesmolten tot een gezamenlijke orkestklank. Van de orkestleden wordt daarom verwacht dat zij elke
repetitie aanwezig zijn.
3. De eventuele afwezigheid dien je ruim voorafgaand aan de wekelijkse repetitie door te geven. Voor concerten geldt
dat de afmelding meteen na bekend stellen van de datum plaatsvindt.
4. Bij teveel afwezigheid tijdens repetities (20-25%, afhankelijk van het project) wordt door de dirigent en de
concertmeester samen bekeken of deelname aan het concert mogelijk is. Dit gebeurt ongeveer 2 weken voorafgaand
aan het concert.
5. Alle individuele leden van het SOMH hebben een dusdanige beheersing van hun instrument dat er buiten het spelen
van de juiste noten, ook ruimte over is voor gedegen samenspel.
6. De benodigde bladmuziek wordt zo vroeg mogelijk verspreid zodat het voorafgaand aan de eerste repetitie
gespeeld/bestudeerd kan zijn. Een Youtube filmpje/mp3-bestand wordt bij begin van nieuwe muziekstukken gemaild
naar alle orkestleden, zodat de muziek alvast geluisterd kan worden. Ook tijdens het repetitieproces is dit een nuttig
hulpmiddel.
7. Ieder lid is verantwoordelijk voor de eigen bladmuziek. Het is ieders verantwoordelijkheid om bij afwezigheid ervoor te
zorgen dat eventuele nieuwe aantekeningen/streken, voorafgaand aan de repetitie, worden overgenomen.
8. Elk lid draagt zorg voor een gedegen voorbereiding van de bladmuziek, vanaf de eerste repetitie. De orkestcommissie
verstuurt wekelijks tijdig een repetitieschema namens de dirigent, zodat de voorbereiding altijd concreet in te plannen
is.
9. Elk lid is tijdig aanwezig op de repetitie zodat we allemaal kunnen helpen met het opbouwen van de zaal.
10. Het opruimen van de zaal zowel na de repetitie als ook na een concert, gebeurt gezamenlijk.
11. De repetities zijn op maandagavond van 19.45 tot 22.00 uur, te Gouda.
12. Zowel in het inschrijven als uitschrijven van het lidmaatschap voor het orkest gaat per kwartaal.
13. De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Deze wordt via een automatische incasso geïnd in 4
termijnen (begin januari, begin april, begin juli, begin september).
14. Het beëindigen van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk aan het secretariaat en bij de ledenadministratie van SOMH.
De reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

