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Serenadebeleid
Serenades moeten te allen tijde worden aangevraagd bij het bestuur van de
vereniging. Er wordt ongevraagd geen serenade verzorgd. De vereniging zal op
gezette tijden hierover communiceren in lokale media.

Lintjesregen
De serenades t.b.v. lintjesregen bij Koninginnedag worden verzorgd op de dag van de
uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen. De leden worden hiertoe een maand
van te voren middels de speelagenda geïnformeerd op welke avond de serenades bij
gelegenheid van de lintjesregen worden gegeven. Enkele dagen vooraf worden de
exacte tijden en locaties aangegeven.
Het bestuur zal bij meer dan drie serenades gedecoreerden bij elkaar brengen.

Koninklijke Onderscheiding door het jaar heen
De harmonie brengt een serenade bij de viering van de Koninklijke Onderscheiding.

Koninginnedag
Bij de start van Koninginnedag verzorgen enkele leden van onze vereniging de reveille
om 7.00 uur ’s morgens vanaf de Kerktoren in Dinther.
Om 9.30 uur luisteren we de oecumenische dienst op in de Sint Servatiuskerk, waar
het Wilhelmus wordt gespeeld.
Aansluitend begeleiden we de optocht van de versierde fietsjes naar het Plein 1969.
Op het Plein 1969 wordt samen met de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord een aubade
verzorgd. Samen wordt een ‘lang zal ze leve’ en het Wilhelmus gespeeld.
Eén keer per twee jaar wordt deze activiteit verlengd met een serenade bij Bernezorg
bij gelegenheid van Koninginnedag.

Sinterklaas
Eén keer in de twee jaar wordt Sinterklaas ingehaald door voorop te gaan in de
optocht in het dorp door ons harmonieorkest. Op het Plein wordt muziek gespeeld, ter
ondersteuning van de welkomstactiviteit.

Jubilea
De harmonie brengt een serenade op verzoek bij 50-jarig- 75-jarig of 100-jarig
jubileum van verenigingen met een grote maatschappelijke importantie als het gilde,
ouderenbond of een sportvereniging met meer dan 100 leden uit het dorp.

Gouden bruiloften
De harmonie brengt een serenade op verzoek bij een gouden of robijnen bruidspaar.

Andere bruiloftsfeesten
Alleen bij eigen leden wordt een serenade verzorgd bij een huwelijk, 25-jarig- of 40jarig-huwelijksfeest.

Overige verzoeken
Per keer afwegen in het bestuur, waarbij bij een commerciële partij een bijdrage van
€ 350,00 wordt gevraagd.

Afspraken
De tamboermaître leidt de serenade en handelt volgens het beleid ‘Instructies en
commando’s bij een muzikale wandeling of serenade’.
Na een serenade worden de feestelingen door ieder korpslid gefeliciteerd.
Na de serenade is er een consumptie, mits deze wordt aangeboden door de ontvanger
van de serenade.
De financiële vergoeding die eventueel door de ontvanger wordt geboden, wordt in de
verenigingskas gestopt.

Voorwaarden voor het brengen van een serenade






Minimaal één maand van te voren aangevraagd
Op doordeweekse dagen alleen tussen 19.00 en 20.30 uur
Op zaterdag tussen 18.00 en 20.30 uur
Zondag in beginsel niet.
Bij slecht weer kan in overleg met de betreffende organisatie worden besloten
af te zien of uit te wijken naar een andere locatie t.b.v. het behoud van de
instrumenten.

