Gedragsregels leden Harmonie Kunst Door Oefening
1. Alle leden gaan op correcte wijze om met in de repetitieruimte aanwezige instrumenten
van anderen en van KDO.
2. Leden zijn in beginsel present tijdens repetities en optredens. Bij afwezigheid bij een
repetitie, meldt het lid dit vooraf bij de verantwoordelijke het harmonieorkest, de
drumband of het leerlingenorkest. Bij repetities neemt het lid minimaal vijf minuten voor
aanvang van de repetitie zijn/haar plaats in.
Bij verhindering bij een optreden meldt de betrokkene dit zo spoedig mogelijk. Bij een
optreden zijn de leden minimaal een half uur voor aanvang aanwezig, tenzij anders
afgesproken.
3. Mobiele telefoons staan uit tijdens de repetities (behoudens leden die
bereikbaarheidsdienst hebben).
4. Tijdens de repetitie hebben alle leden een actief luisterende houding en wordt er niet
onnodig gepraat of geblazen of getrommeld op de instrumenten.
5. Musicerende leden repeteren thuis om oponthoud tijdens de repetities zoveel mogelijk
te voorkomen.
6. Na een repetitie wordt het verenigingslokaal opgeruimd achtergelaten. Ieder lid zet zelf
zijn stoel aan de kant en brengt zijn/haar gebruikte glas/flesje terug naar de bar.
7. Bij optredens helpen leden voor aanvang met het klaarzetten van de benodigde
instrumenten/materialen en na afloop met het opruimen van alle
instrumenten/materialen die terug naar het verenigingslokaal moeten.
8. Bij het verlaten van het verenigingslokaal wordt er rekening gehouden met
omwonenden.
9. Alle leden gedragen zich respectvol ten opzichte van andere leden en onthouden zich
van iedere vorm van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesterijen, agressie,
geweld en discriminatie.
10. In alle omstandigheden waarbij leden KDO (mede-)vertegenwoordigen, dient men zich
respectvol ten opzichte van anderen te gedragen en zich te onthouden van iedere vorm
van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesterijen, agressie, geweld en
discriminatie.
11. Het is leden toegestaan om inzake KDO hun eigen sociale media te benutten, echter
hierbij wordt wel verwacht dat de leden hierbij de normale fatsoensnormen in acht
nemen. Het is niet toegestaan om afbeeldingen van andere leden te gebruiken tenzij zij
daartoe uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

