
Beleidsplan 2023 -2027 

 

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling 

 De vereniging heeft ten doel het stimuleren en uitoefenen van amateur(blaas)muziek. Zij tracht dit 

doel te bereiken door het geven van concerten en optredens in de ruimste zin van het woord. Bij 

“Ons Genoegen” staat het plezier om (gezamenlijk) muziek te maken centraal. Dat is wat de leden 

verenigt en bindt. Samen muziek maken daaraan ontlenen de leden het “genoegen”: Samen muziek 

maken is ‘Ons Genoegen’. 

De taakstelling 

De functie van de vereniging gaat verder dan het gezamenlijk plezier beleven aan muziek maken. 

De volgende taken worden tevens onderscheiden en onderschreven:  

▪ een bijdrage leveren aan de cultuur(ontwikkeling) in Heino en de regio; 

▪ door jongeren, maar ook ouderen in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen op 

muzikaal gebied; 

▪ een bijdrage leveren aan de Heinose samenleving door op traditionele momenten, op 

feestelijke hoogtijdagen en andere bijzondere gelegenheden te zorgen voor muzikale 

ondersteuning en omlijsting. 

▪ Bij de realisatie van bovenstaande wordt gekozen voor die muzikale invulling en wijze van 

presenteren die aansluit bij het plezier beleven van het samen muziek maken.  

▪ Deze taakstelling kan jaarlijks worden aangepast door de ledenvergadering. 

 

Het verwerven van inkomsten 

• Alle leden van de vereniging betalen maandelijks contributie, waarvan de hoogte jaarlijks 

door de ledenvergadering wordt vastgesteld. 

• Muzikale activiteiten worden uitgevoerd tegen een financiële vergoeding. 

• Jaarlijks worden er acties gehouden en hand- en spandiensten verricht om extra financiële 
middelen te genereren. 

▪ Donateurs, vrienden van de vereniging dragen jaarlijks bij aan de financiën. 
▪ Ten behoeve van aanschaf van (met name grote) instrumenten wordt periodiek een beroep 

gedaan op fondsen die daarin kunnen voorzien. Ook andere sponsoren worden daartoe 
uitgenodigd. 

 

Beheer en bestemming van het vermogen 



• Het bestuur beheert het vermogen en wijst voor de uitvoering hiervan de penningmeester 
aan.  

• Een reserve wordt aangehouden om mogelijke risico’s af te dekken. 

• De overige middelen worden ingezet voor de exploitatie van de Vereniging zoals aanschaf 
bladmuziek, huur repetitieruimte, honorarium docenten en dirigent, onderhoud 
instrumenten. 

• Periodiek worden er nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft ter vervanging of uitbreiding. 
(een meerjarig investeringsplan ligt hieraan ten grondslag). 
 

Beleid van de vereniging: stimuleren en uitoefenen van amateur(blaas)muziek 

Ons Genoegen ziet het als haar maatschappelijke taak om leerlingen (jong en oud) kennis te laten 
maken met instrumentele muziek. Hoewel de oorsprong van de vereniging een fanfare-orkest is, 
worden ook belangstellenden voor instrumenten die niet in een fanfare-orkest thuishoren 
uitgenodigd om op het instrument van hun voorkeur te leren spelen.  

Lessen worden zoveel als mogelijk groepsgewijs gegeven, waarbij vooral aandacht is voor het 
genoegen om samen muziek te maken. 

Zo kent de vereniging een jeugdorkest, een instap-orkest = nieuw Talentorkest (volwassenen die op 
latere leeftijd een instrument zijn gaan bespelen) en een groot orkest. Naast groepslessen worden 
ook individuele lessen aangeboden door gekwalificeerde docenten, meestal met een 
conservatoriumachtergrond. 

Doelstelling voor 2023: 

• In samenwerking met de basisscholen starten van een Jongtalentorkest  

• Het organiseren van een muzikaal evenement voor ouderen en eenzamen     

• Jaarlijkse activiteiten: begeleiding kerkdiensten, lichtjestocht bij Allerheiligen, een 
laagdrempelig concert, bijdrage aan feestelijkheden in de regio 

• Aanschaf van een drie nieuwe pauken, een nieuw drumstel en een besbas 

 

Meerjaren perspectief 

• Voorbereiden activiteiten en feestelijkheden ivm 100-jarig bestaan in 2027 

• Opzetten seniorenorkest 

• Bij 100-jarig bestaan hebben we honderd leden 

 

 
 

 

 


