
We ontvangen met HOV subsidie vanuit de meerjaren cultuursubsidie 
regeling van de gemeente. Toekenning hiervan heeft plaatsgevonden 
op basis van een ingediend meerjaren plan. Het is belangrijk dat we 
met zijn allen invulling geven aan dit plan. De belangrijkste punten uit 
dit plan hebben we hier op 1 A4-tje bij elkaar gebracht om je 
handvaten te geven bij het nadenken over de te organiseren activiteit 
en de invulling daarvan.  Probeer altijd meerdere elementen uit de 
pijlers van de cultuurnota te ‘verwerken’ in de activiteit. 
De artistieke visie is de basis voor ieder HOV optreden / evenement.

Hoofddoelen
HOV staat midden in de Utrechtse samenleving en is verankerd in Vleuten en omgeving. 
Activiteiten stimuleren verbeelding, zijn verbindend en moeten toegankelijk zijn voor 
iedereen. ‘Muziek is de Basis!’ draagt bij aan de maatschappelijke doelstelling om 
muziekonderwijs een impuls te geven. HOV-G en HOV-O zijn integraal onderdeel van de 
vereniging. Ingeslagen weg op artistiek vlak is er op gericht om op hoog niveau 
blaasmuziek te (blijven) maken. We participeren in lokale maatschappelijke- en culturele 
initiatieven en werken samen met lokale culturele. We gaan actief op zoek gaan naar 
verbinding met nieuwe doelgroepen middels avontuurlijke programmering. HOV 
activiteiten zijn erop gericht om publiek en leden te boeien, te binden en te verbinden.

Missie
Harmonieorkest Vleuten wil een muziekvereniging zijn waarbinnen de leden met ambitie 
en plezier muziek kunnen maken en waarbij de muzikale ontwikkeling van zowel de 
individuele leden als de orkesten hoog in het vaandel staan. Daarnaast wil de vereniging 
voor zowel de stadsdelen Vleuten en Leidsche Rijn als de stad Utrecht in zijn geheel een 
cultureel educatieve en sociaal maatschappelijk rol van betekenis spelen door muziek in 
te zetten als middel voor verbinding en verwondering.

Visie
Wij zien Harmonieorkest Vleuten als een actieve, bloeiende muziekvereniging waarin 
ieder lid volop de kans krijgt zich muzikaal te ontwikkelen. Ambitie en plezier zijn daarbij 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. In een goede sfeer wordt iedereen uitgedaagd 
muzikaal het beste uit zichzelf te halen.
Harmonieorkest Vleuten richt zich op verschillende muziekstijlen en biedt een 
afwisselend repertoire, waarbij verrassende combinaties en nieuwe werken steevast op 
het jaarprogramma staan. Middels een goede balans tussen traditie, vernieuwing, (lokale) 
samenwerkingen, presentatie en educatie wordt invulling gegeven aan publiekswerking. 
We zorgen ervoor dat muziek voor iedereen bereikbaar is en dat naast de groeiende 
vaste kern van trouwe volgers er verbinding wordt gezocht met nieuwe publieksgroepen.
Harmonieorkest Vleuten wil maatschappelijk relevant zijn. Dit komt tot o.a. tot uiting in 
samenwerkingsverbanden met andere culturele en educatieve organisaties. Het doel 
hiervan is het creëren van nieuwe ervaringen voor zowel orkestleden als publiek 
(verdieping), een verbreding van het publiek en het stimuleren van de muzikale creativiteit 
bij de jeugd.

Cultuurnota voor commissies HOV

De artistieke visie van Harmonieorkest Vleuten kent de volgende hoofdpunten:

 Grote zeggingskracht en hoog uitvoeringsniveau vormen de basis voor iedere uitvoering;

 Versterk creatief vermogen door verrassende en vernieuwende samenwerkingen;

 Bied veel ruimte voor talentontwikkeling;

 Diversiteit in repertoire is nodig om zowel leden als breed publiek te boeien en binden;

 Programmering is toegesneden op locatie, publiek, gelegenheid etc. – (semi)maatwerk;

 Ruimte in bovenstaande uitgangspunten om invulling te geven aan Inclusiviteit en Diversiteit 

wordt evenwichtig ingevuld;

 Optioneel: Er wordt gebruik gemaakt van een ‘huisarrangeur’ voor vernieuwende goede 

arrangementen.

NB. Voor bovenstaande geldt: Pas toe of leg uit - waarom op welke punten afwijken…….

Artistieke Visie - De basis voor elk optreden / evenement! Praktische Tips

Je plan
Geef aan in welke categorie(en) (zie eerste 
kolom meerjarenplanning) je evenement valt 
en leg hoe het artistieke concept er uitziet en 
waarom – m.a.w. je kunt uitleggen waarom het 
plan is zoals het is en hoe dit aansluit bij de 
belangrijke thema’s en speerpunten uit het 
meerjaren beleidsplan.
Zoek lokale samenwerkingen op en  durf eens 
te kiezen voor een niet standard locatie en 
format.

Begroting
Bij elk evenement hoort een begroting. Overleg 
bij opstellen van de begroting met de penning-
meester over uitgangspunten, te gebruiken 
subsidiegeld etc. Je kunt hulp vragen bij het 
maken van een begroting. Begrotingen moeten 
vooraf worden goedgekeurd. Contact via: 
penningmeester@harmonieorkestvleuten.nl

Fondsen
Bij diverse fondsen kunnen we geld aanvragen 
voor specifieke producties. Dat moeten we wel 
gecoördineerd doen, omdat we bij sommige 
fondsen maar 1x per kalenderjaar mogen 
aanvragen. Overleg met de Penningmeester 
en/of fondsen@harmonieorkestvleuten.nl

Sponsoring
Sponsoring in geld of in natura kan heel goed. 
We moeten wel goed opletten dat tegenover 
sponsoring soms een tegenprestatie moet 
staan, die (1) haalbaar moet zijn en (2) niet 
strijdig mag zijn met de missie en visie van de 
vereniging. Als je sponsoring opneemt in de 
begroting moet je het wel regelen!

PR & Communicatie
Maak een plan (met tijdlijnen) en wat je via 
welk medium wilt communiceren en overleg 
hierover met pr@harmonieorkestvleuten.nl
Denk aan het gebruik van de HOV huisstijl.

Publiekswerking
Is een begrip dat deze planperiode nieuw geïntroduceerd is en momenteel belangrijk is. Het volgende 
is hierover in plan opgenomen:  HOV staat dicht bij het publiek en zoekt actief de interactie. 
Aan publiekswerking geven we in de gehele programmering invulling door:
▪ bij concerten en evenementen educatieve elementen op te nemen in de presentatie;
▪ actieve participatiemomenten voor bezoekers en publiek op te nemen bij optredens;
▪ workshops te organiseren (bijvoorbeeld Leidsche Rijn Festival) en creativiteit te stimuleren;
▪ nadrukkelijk lokaal de verbinding met het publiek op te zoeken.
Bovenstaande elementen worden afhankelijk van type optreden en publieksgroep in combinatie
toegepast zodat een passende mix ontstaat om publiekswerking invulling te geven.

Meerjaren activiteiten planning (richtinggevend)
Onderstaande schema is in meerjarenplan opgenomen en dit is richtinggevend voor vaststellen van 
definitieve (jaar)plannen  Overall verenigingsprogramma moet deze plannen wel benaderen.
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