
Vacature concertmanager bij  harmonie Pro Honore et Virtute  
 
Functie: 
Bestuurslid (niet-spelend) 
 
Bevoegdheden: 
De concertmanager is volledig bevoegd voor het voorbereiden, organiseren en evalueren van alle 
concerten van het harmonieorkest binnen de gestelde kaders door bestuur in goed overleg met de 
muziekcommissie en pr. 
 
Verantwoordelijkheden: 
De concertmanager is verantwoordelijk voor een jaarplanning, een meerjarenplanning en een 
concertplanning zodat op bestuursniveau, muziekcommissieniveau en orkestniveau tijdig duidelijk is 
wat nodig is en wie, wat, waar, wanneer en waarmee dat gaat doen.  
 
Taken:  

 contactpersoon voor alle orkesten 
 contactpersoon voor muziekcommissie 
 regelt alle concerten met de muziekcommissie 
 regelt met muziekcommissie en penningmeester inhuurmuzikanten 
 regelt aanschaf en verspreiding bladmuziek binnen budget 
 regelt reserveringen en podium- en zaaleisen voor concerten 
 regelt serenades 
 regelt dodenherdenking, koningsdag, gemeenteraadinstallatie, intocht Sinterklaas, Paasmis, 

Dodenherdenking,  
 regelt Grand Merci, Goede Doelenconcert, Klapstoelenconcert, Uitwisselingsconcert, 

concours en speciale optredens 
 stuurt muziekarchief aan 
 stuurt activiteitencommissie aan 
 stuurt werkgroep evenementen aan 

 
Bijzonderheden: 
Het bestuur kent drie bestuursfuncties die worden ingevuld door niet-muzikanten om de relatie met de 
samenleving optimaal te houden. De functie van concertmanager is één van die bestuursfuncties. De 
concertmanager wordt voor een periode van drie jaar aangesteld na een proeftijd van een jaar. De 
termijn mag maximaal twee maal herhaald worden (max 9 jaar). De functie vraagt een tijdsinvestering 
van ca 10 uur per maand.  
 
De bestuursvergaderingen worden bij de bestuursleden thuis gehouden. Het bestuur vergadert 
maandelijks (woensdagavond) voor periodiek overleg en verder zo vaak als nodig is.  
 
Financiën: 
De bestuursfuncties binnen de harmonie kennen geen financiële vergoeding. Gemaakte onkosten 
kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester. De harmonie is deels afhankelijk van subsidie, 
deels afhankelijk van giften en donaties (van Vrienden bijvoorbeeld) en deels afhankelijk van eigen 
contributies. Deze relatief grote afhankelijkheid van externe gelden vraagt om een degelijk en 
behoedzaam financieel beleid waarin het bestuur terughoudend declareert.  

 
Context: 
Als bestuurslid van harmonie Pro Honore et Virtute sta je midden in de samenleving, vier je de grote 
gebeurtenissen in het dorp mee en maak je muziek toegankelijk voor jong en oud. Binnen het bestuur 
wordt gewerkt met een collegiaal model waarin elk bestuurslid een eigen afgebakend 
aandachtsgebied heeft. Samen staan we voor de hoge kwaliteit die de harmonie al meer dan een 
eeuw kenmerkt.  
 
Informatie: 
Informatie over deze vacature kan ingewonnen worden bij Henk Hulsen via voorzitter@phev.nl of bij 
Ad van Huijgevoort via concerten@phev.nl.  
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