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Welkom	bij	Prins	Hendrik	(PH)	
 
Welkom bij Muziekvereniging Prins Hendrik. We vinden het heel leuk dat je lid geworden bent. We bestaan als 
vereniging al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en kennen een lange geschiedenis. Dat betekent niet dat 
we een vereniging in ruste zijn. Sterker nog, we zijn een actieve vereniging die niet alleen veel spelende en/of 
zingende leden kent, maar waarin ook veel mensen actief zijn om te zorgen dat de vereniging draait. Daar zijn 
we best trots op. Prins Hendrik is Meer Met Muziek. Dat zit in de diversiteit van de wijze van muziek maken; of 
dat nu zingend in het koor is of spelend in het orkest. Maar het komt ook terug in de activiteiten die er 
georganiseerd worden; of dit een apart concert is of een studiedag of gewoon een sociale activiteit. Muziek 
maken bindt. 
 
We hopen dat je veel plezier zult hebben met het muziek maken bij Prins Hendrik. Met deze nieuwe leden 
brochure willen we je graag wegwijs en kennis laten maken met de vereniging. Daarnaast vind je hier wat 
praktische informatie. We raden je aan om deze brochure goed te bewaren. 
 
 
Namens het Bestuur 
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Bestuur	
    

Renske Kunz 
Voorzitter 
(Bestuurslid / MC Orkest) 

voorzitter@prinshendrikdelft.nl 
mob. 06 4600 4121  

 

Ruud Wiegman 
Penningmeester / 
Huisvesting 

penningmeester@prinshendrikdelft.nl 
mob.06 1136 2983 

 

Wil van den Bussche 
Secretaris 
(Bestuurslid / Evenementen 
MC Orkest) 

secretaris@prinshendrikdelft.nl 
mob. 06 1119 6325 

 

Nico Nelis Bestuurslid / PR / MC Koor  

 

Arie vd Bos 
Bestuurslid / Technische 
Commissie 

 

 

Anneke Bloom Bestuurlid   

 
 
 

Contactgegevens 
Muziekvereniging Prins Hendrik 
T.a.v. Secretaris 
Boeier 11 
2636 DE Schipluiden 
info@prinshendrikdelft.nl 
www.prinshendrikdelft.nl 
 

Facebook: PrinsHendrikDelft twitter:@PHDelft  
 
Een kopie van de het huishoudelijk reglement of de statuten zijn op te vragen bij de Secretaris. 

Koor		
Dirigent: David vd Braak 
Repetitieavond: donderdagavond 20.00 – 22.15u 
Contactpersoon:  
 
Het Koor ooit opgestart als zeemanskoor, is inmiddels uitgegroeid tot een 3/4-stemmig koor die van klassiek 
tot populaire muziek zingen. Zij treden regelmatig op. Dit kan zijn in een verzorgingstehuizen of speciale 
gelegenheden zoals middendelflanddag of Bestemming015. Het koor is relatief laagdrempelig. Je hoeft niet het 
notenschrift te beheersen om mee te kunnen zingen. Wel wordt er regelmatig gewerkt met voorgezongen 
partijen die thuis afgeluisterd kunnen worden. Het is een koor waar plezier in het zingen hoog staat, maar 
tegelijkertijd gewerkt wordt aan het niveau. Het Koor staat onder de professionele leiding van David vd Braak. 
Een enthousiaste dirigent die thuis is in de klassieke als in de lichte koormuziek.  
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Als je bij ons komt zingen, zal de dirigent 
met je kijken in welke stem je het beste 
past.  
 
Ben je een keer verhinderd voor een 
repetitie of optreden? Neem dan contact 
op met de contactpersoon.  
 
 
 
 

Symfonie	Orkest	
Dirigent: Hessel Veldman 
Repetitieavond: woensdagavond 20.00 – 22.15u 
Contactpersoon  
 
Het Symfonie Orkest is een orkest bestaande uit een niet-alledaagse samenstelling. Naast de klassieke 
instrumenten zoals de hout- en kopersectie, maakt de accordeon deel uit als sectiegroep van het orkest. Het 
instrument vervangt de vioolgroep die normaal onderdeel uit maken van een symfonie orkest. Het repertoire 

van het orkest is breed: van klassiek tot populaire 
filmmuziek. Het sociale aspect speelt in het orkest een 
even grote rol als het verbeteren van het speelniveau. 
Dat doen we voornamelijk door samen te spelen, maar 
ook door je thuis voor te bereiden. Het orkest staat 
onder de professionele leiding van Hessel Veldman. Een 
enthousiaste dirigent die het orkest op een 
motiverende weet verder te brengen.  
 
Om in het orkest te kunnen spelen, heb je minimaal 3 
jaar speelervaring nodig. Als je in het orkest komt 
meespelen, zal de dirigent met je kijken in welke stem 
je het beste past. 
 
Ben je een keer verhinderd voor een repetitie of een 

optreden? Neem dan contact op de contactpersoon.  
 

Afmelden	repetitieavond	
Ben je een keer verhinderd of ziek? Natuurlijk is dat geen probleem. Maar laat het ons wel weten. Neem 
daarom contact op met de contactpersoon van je groep. Je contactpersoon zal je afmelding ook doorgeven aan 
de dirigent. 
 

Muziek	
Bladmuziek 
Zowel het koor als het orkest kent een muziekarchivaris die de bladmuziek 
beheert. Zij kunnen je helpen aan de muziek van het lopende repertoire. De 
muziek wordt gratis verstrekt, maar blijft eigendom van de vereniging. 
Daarnaast verwachten we dat je zorgvuldig met je muziek omgaat. Mocht je 
onverhoeds toch muziek kwijt raken, dan kun je een nieuwe kopie aanvragen 
bij de muziekarchivaris.  
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Muziekcommissie (MC) 
Elke groep kent ook een muziekcommissie (MC) bestaande uit leden uit de betreffende groep. Samen met de 
dirigent kijken zij wat het repertoire wordt voor het komende seizoen. De dirigent bepaalt natuurlijk wel het 
definitieve repertoire. Maar de leden van de muziekcommissie kijken niet alleen naar nieuwe muziek, maar 
houden ook rekening met wat leden leuk vinden om te zingen of te spelen. Weet je een leuk stuk om te spelen 
of zingen of vind je het leuk om mee te denken? Laat het de MC-leden van je groep weten.  

Les?	
Speel je al een instrument, maar wil je dit verder ontwikkelen? Of wil je juist een instrument leren spelen? Dan 
kunnen wij je helpen aan een goede docent. Momenteel kun je terecht bij: 

 Hessel Veldman – Koperinstrumenten (trompet, hoorn, trombone, tuba etc.) 
 
De tarieven en de lessen worden in overleg met met docent bepaald. 
 

Kleding	
De vereniging treed regelmatig naar buiten toe. Dit kan een optreden zijn in een verzorgingstehuis of bij een 
speciale gelegenheid, zoals Monumentendag of een festival of concours. Bij optredens is het gebruikelijk dat er 
voorgeschreven kleding gedragen wordt.  
 
Kleding Orkest    Kleding Koor  
Nette zwarte broek (niet spijkerstof) Nette zwarte broek (niet spijkerstof) 
Nette Zwarte of witte blouse OF Nette Zwarte of witte of Lila Blouse  
Nette Zwarte  of witte t-shirt  Vrouwen een sjaaltje / mannen een strikje of stropdas ** 
Donkere schoenen   Donkere schoenen 
 

Activiteiten	
Binnen Prins Hendrik maken we muziek. In de repetities oefenen we stukken. Bij 
optredens laten we deze aan anderen horen. We treden regelmatig op in 
verzorgingshuizen, maar ook bij andere gelegenheden. Daarnaast houdt de 
vereniging meestal een keer per jaar een jaarconcert. In het jaarconcert laten we 
aan familie, vrienden, kennissen e.d. horen waar we het hele jaar voor gerepeteerd hebben. 
  
Samen muziek maken kunnen wij niet los zien van het sociale. Daarom organiseren we ook regelmatig andere 
activiteiten waar leden vrijwilliger aan kunnen deelnemen. Een voorbeeld van zo’n activiteit is de afsluiting 
van het seizoen; het ene jaar is dat een speurtocht door het Delftse Hout, het andere jaar een bbq. Deze 
activiteiten en de optredens worden georganiseerd door de EvenementenCommissie (EC).  
De commissie bestaat uit leden uit alle groepen. Zij organiseren activiteiten voor de hele vereniging. Zij komen 
een keer per maand bijeen om de planning en ideeen (e.d.) door te spreken.   
 
We zijn altijd opzoek naar leden die het leuk vinden activiteiten of optredens te organiseren of te bedenken. 
Ben je nieuwsgierig of wil je meer informatie hierover? Neem contact op met de evenementencommissie 

Nieuwsblad	
Veel informatie die betrekking heeft op de groep waar je zingt of speelt, wordt per mail 
verstuurd. Deze berichten ontvang je via de contactpersoon van je groep. Dit kunnen mails 
zijn of zgn. Nieuwsflitsen (een korte Nieuwsbrief over een bepaald onderwerp) van een 
commissie of het bestuur. Deze zijn voornamelijk bedoelt voor leden. 
 
Daarnaast verschijnt er 3 tot 4 keer per jaar een Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief is bedoeld om 
leden, donateurs, ereleden en anderen op de hoogte te brengen wat er speelt binnen de 
verenigingen. De Nieuwsbrief wordt verspreid onder de leden per mail en is voor externen te 
lezen op onze website www.prinshendrikdelft.nl. 
 
Heb je vragen over de Nieuwsbrief of een stukje voor de Nieuwsbrief? Stuur deze dan naar 

redactie@prinshendrikdelft.nl  
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Commissies	
Naast de genoemde Evenemtencommissie (zie Activiteiten) en Muziekcommissie (zie Muziek), kent de 
vereniging nog een aantal commissies. 
 

Technische Commissies 
De Technische Commissie is verantwoordelijke voor het onderhoud van het repetitiegebouw, het onderhoud en 
beheer van het instrumentarium en het transport bij reizen, optredens en andere activiteiten. Eigenlijk alle 
technische vragen komen bij hen terecht.  
 

PR Commissies 
Advertenties, Website, twitter, facebook, flyers, het valt onder de noemer PR. De PR Commissie is met name 
verantwoordelijk voor de externe communicatie van de vereniging. Zij levert een bijdrage aan het vergroten 
van de naamsbekendheid van de vereniging in Delft en omgeving en helpt de vereniging aan het bouwen van 
een goed imago.  
Op dit moment liggen de PR-taken voornamelijk bij het bestuur. Op termijn hopen we weer een aantal 
enthousiaste leden te vinden die zich in willen zetten voor de PR. 
 
Heb je interesse om lid te worden van de PR commissie of vragen over de PR of ideeën? Neem dan contact op 
een van de bestuursleden. 
 

Huisvestingscommissie 
De Huisvestingscommissie is verantwoordelijk voor het vinden van geschikte huisvesting voor de vereniging 
indien de situatie zich voordoet. De commissie wordt actief op het moment dat de vereniging genoodzaakt is 
om een andere repetitieruimte te zoeken. Het is met name een commissie in ruste. 
 

Bar	
Tijdens de repetities is er koffie, thee en frisdrank tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar aan de bar.  
De vereniging heeft geen vergunning voor het verkopen van alcoholische dranken. Er worden geen alcoholische 
dranken verkocht aan de bar.  
 

Historisch	Archief	
We bestaan als vereniging al een kleine 80 jaar. De vereniging heeft een lange geschiedenis wat we ons stukje 
erfgoed vinden. Daarom houden we een archief bij waarin onze historie te vinden is. Van krantenartikelen tot 
posters of het programma van het uitje in 1960. Dit archief wordt nog steeds bijgehouden en is in te zien in 
onze repetitiegebouw aan de Kloosterkade.  
 

Ledenvergadering	
Een vereniging bestaat bij de gratie van Leden. Zonder leden bestaat een vereniging niet. Omdat een 
vereniging moeilijk door alle leden te besturen is, kent de vereniging een bestuur. Dat neemt niet weg dat de 
inspraak en de mening van leden heel belangrijk zijn. Een keer per jaar in maart roept het bestuur de leden 
bijelkaar in een ledenvergadering. Omdat we het als bestuur belangrijk vinden dat er veel leden aanwezig zijn 
bij de ledenvergadering, wordt deze gehouden op een repetitieavond van een van de groepen. Tijdens de 
ledenvergadering informeert het bestuur onder andere over de leden over de financiën, maar ook over het 
beleid en de toekomstplannen.  
 

Bestuurslid 
Iedereen die lid van de vereniging wordt, kan bestuurslid worden. Het bestuur bestaat op dit moment uit 6 
bestuursleden. Elk bestuurslid heeft eigen taken die het bestuur beschreven heeft in profielen. Als bestuur 
streven we er naar om vanuit elke groep een bestuurslid te hebben. Op die manier weet een bestuur beter wat 
er speelt en leeft in alle groepen. Bestuurders worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Heb je interesse 
en wil je meer weten over bestuurslid zijn? Neem dan contact op met het bestuurslid van je groep. 
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Contributie	
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Door je aan te melden als lid  
en het contributiegeld te betalen, ben je lid van de vereniging. De contributie kan per maand, per kwartaal of 
per jaar worden overgemaakt. We raden je aan om de contributie middels een automatische incasso over te 
maken. Vermeld bij het overmaken van je contributie je Lidmaatschapsnummer! 
 
De contributie voor het seizoen 2015/2016 zijn als volgt: 
 Per maand Per Kwartaal Per Jaar 
Symfonie Orkest € 17,50 € 52,50 € 210 
Koor € 16,50 € 49,50 € 198 
 
De contributie kan overgemaakt worden naar: 
Iban-nummer NL84 INGB 0001 6735 04 t.n.v. Penn. Prins Hendrik ovv [Lidmaatschapnummer] 
 
Heb je vragen over de contributie of betalingen? Neem dan contact op met de penningmeester 
(penningmeester@prinshendrikdelft.nl)  

Lidmaatschap	Beëindigen	
Algemeen 
Natuurlijk vinden we het jammer als je besluit het lidmaatschap om wat voor reden dan ook te beëindingen. 
Opzeggen van je lidmaatschap kan op 4 momenten in het jaar: 

 Opzegging per 1 januari, ontvangen vòòr 31 december 
 Opzegging per 1 april, ontvangen vòòr 31 maart 
 Opzegging per 1 juli, ontvangen vòòr 30 juni 
 Opzegging per 1 oktober, ontvangen vòòr 1 september  

 
De opzegging betekent dat je als lid vanaf de opzeggingsdatum geen contributie meer verschuldigd bent aan de 
vereniging.  
Stuur je opzegging per post of per mail naar de ledenadministratie (zie voor post- en mailadres 
“Adreswijziging”). Je ontvangt een bevestiging van je opzegging. Daarin vermelden wij of je alle contributie 
hebt voldaan of dat er nog een bedrag openstaat.  
 

Adreswijziging		
Ga je verhuizen of heb je een nieuw telefoonnummer of mailadres? Laat het 
ons weten.  
Je kunt je wijzigingen doorgeven aan: 
 
Per Post Per Mail 
Muziekvereniging Prins Hendrik 
Ledenadministratie 
Boeier 11 
2636 DE Schipluiden 

Secretaris@prinshendrikdelft.nl  

 

Donateur	PH	
Elke vereniging kent mensen die met de vereniging meeleven. Betrokken willen blijven bij de vereniging ook al 
zijn ze geen lid (meer). Voor een kleine bijdragen van minimaal € 25,= per jaar ben je al donateur van de 
vereniging. Donateurs ontvangen dan 3 keer per jaar de Nieuwsbrief en 2 gratis toegangskaarten tot ons 
jaarconcert. Natuurlijk kunnen zij gratis of met korting ook deelnemen aan andere activiteiten van de 
vereniging.  
 
Je kunt je donateurschap ten alle tijden opzeggen. Je donateurschap loopt af nadat je de minimale bijdrage 
voor het lopende boekjaar hebt voldaan.   
 
Ken je iemand die donateur PH wil worden? Neem dan contact op met de secretaris. 


