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Voorwoord 

Beste lezer, 

 
Voor u ligt het algemene informatieboekje van de Christelijke Harmonie-
vereniging Het Geklank des Konings, verder in dit boekje aangeduid als HGDK. 

Dit boekje is bedoeld voor nieuwe leden, mogelijk toekomstige leden, maar ook 
voor mensen die geïnteresseerd zijn in onze vereniging. U vindt hier alle 
informatie over HGDK, zoals de muziekonderdelen, de opleidingen, de 
repetitieavonden, contributies, commissies en nog veel meer. 

U zult bij het lezen van dit boekje merken dat HGDK een vereniging is met 
mensen die graag gezamenlijk muziek maken, maar ook een vereniging is met 
veel vrijwilligers die er alles aan doen om de vereniging draaiend te houden en 
die continu bezig zijn om het vooral voor iedereen ‘hun HGDK’ te maken. 

Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen? Wij willen u graag helpen. U 
kunt altijd een mail sturen naar info@hgdk.nl 

 

Het Bestuur 
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De vereniging 
 
De Christelijke Harmonievereniging Het Geklank des Konings werd opgericht in 
1920. De leden zijn verdeeld over twee orkesten: Het Geklank, dat al vele jaren 
in de tweede divisie van de KNFM uitkomt en Dat Klinkt, het leerlingenorkest 
van de vereniging, bestemd voor muzikanten die het niveau van Het Geklank 
niet kunnen of willen halen, maar gewoon lekker muziek willen maken.   
HGDK heeft zijn thuisbasis in gebouw Panoord op sportcentrum Bakestein in 
Zwijndrecht. Concerten geven we in onze eigen zaal of elders in Zwijndrecht en 
omgeving. Vaste optredens zijn op Koningsdag, 4 mei en de volkskerstzang op 
24 december. 
 
Verder beschikt de vereniging over een eigen muziekschool, waar leerlingen 
tegen een voordelig tarief individueel les kunnen krijgen. 
 

Onze vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement vastgesteld die 
op de website te vinden zijn. U kunt ze ook opvragen bij de secretaris. 
 

Het verenigingsgebouw 
HGDK heeft zijn thuisbasis in gebouw Panoord op sportcentrum Bakestein in 
Zwijndrecht. De repetitieruimte en onze gezellige bar ”De Weerklank” worden 
gehuurd van de plaatselijke scoutingvereniging. 

 
  



 

 

 

  

 

 

Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit 7 leden met ieder een eigen takenpakket. De 
bestuursleden worden voor een bepaalde periode gekozen en benoemd door 
de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De bestuursleden 
treden bij toerbeurt af. 

Het huidige bestuur heeft de volgende samenstelling: 

 

Voorzitter    Meta Nugteren  
Vice-voorzitter   Niels van Veen     
Secretaris/Muziek   Joost van den Oosterkamp   
Penningmeester   Ellen de Swart 
Leerlingzaken   Petra de Reus 
Optredens    Casper Bezemer 
 

Lidmaatschap 

Inschrijving 

zie http://www.hgdk.nl/aanmelden.php 

 

Lesgeld en contributie 

zie http://www.hgdk.nl/aanmelden.php 
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Opleidingen 
Algemeen 
Onze vereniging biedt uitstekende opleidingsmogelijkheden. Onze docenten 
hebben een professionele opleiding, zodat de kwaliteit gewaarborgd is op alle 
niveaus. Zie voor meer informatie 
http://www.hgdk.nl/index.php?doel=Muziekschool 
 

 

De onderdelen   
 

Het Geklank 
Het orkest komt uit in de tweede divisie en heeft de ambitie om op leuke en gezellige  
wijze goede muziek te maken. Voor meespelen in dit orkest wordt minimaal  
B-niveau verwacht en auditeren hoort bij de toelatingsprocedure. 
 
Het Geklank repeteert op maandag van 20.00-22.15 uur  
en staat onder leiding van Maron Teerds. 
 
 
Dat Klinkt 
Dat Klinkt is het leerlingenorkest van de vereniging. Om in dit orkest te kunnen 
deelnemen wordt A-Niveau verwacht, Voor eigen leerlingen wordt in overleg met 
dirigent en docent bepaald wanneer men zover is om mee te gaan spelen. 

 Dat Klinkt repeteert op maandag van 18.45-19.45 uur en staat onder leiding van Junior 
Huigen 
 
Opstaporkest 
Het Opstaporkest is bedoeld voor beginnende leerlingen. In dit orkest wordt met 
eenvoudige muziek geleerd om samen muziek te maken. 
Het Opstaporkest repeteert één keer in de twee weken op maandag van 16.45-18.00 
uur en staat onder leiding van Dorette Lagendijk. 

 
 

  

http://www.hgdk.nl/index.php?doel=Muziekschool


 

 

 

  

 

Afmelden voor repetities 
Een repetitie in een compleet bezet orkest is altijd erg prettig, zowel 
voor de dirigent als voor je mede-muzikanten. Probeer daarom de 
maandagavond vrij te houden voor HGDK. Mocht het echt een keer 
niet lukken om aanwezig te zijn, meld je dan tijdig af (uiterlijk maandag 
voor 15.00 uur) via whatsapp of sms bij Ellen de Swart, 06-16976832. 
 

Optredens 
De orkesten van HGDK treden regelmatig op, meestal in de regio. Naast concerten, 
wordt ook af en toe meegewerkt aan kerkdiensten. 
Vaste optredens zijn op Koningsdag, 4 mei en de volkskerstzang op 24 
december. 

 

Kleding bij optredens: hoofdkleur zwart (kleding en schoenen) , heren met rode 
stropdas, dames met rode corsage. Deze worden voor elk optreden uitgereikt. 

 

Commissies en Taken 

 
Muziekcommissie 
De commissie bestaat uit leden van Het Geklank/Dat Klinkt  en en de dirigent. 
De belangrijkste taak van de commissie is het samenstellen van het te 
spelen repertoire. Daarnaast selecteert de commissie de stukken die voor 
de verschillende concerten en uitvoeringen gespeeld gaan worden, in 
samenwerking met de optredenscommissie. 
 
Bibliothecarissen 
De bibliothecarissen zorgen voor het archiveren, uitdelen en innemen van 
alle muziekstukken. 
 
Optredenscommissie 
De optredenscommissie regelt alle “logistieke” zaken rondom optredens. 
Verder zorgt de commissie voor de accommodatie en in overleg met de 
muziekcommissie de programmering voor optredens. 
 
Instrumentenbeheer 
HGDK kan in veel gevallen een muziekinstrument na ondertekening van een 
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bruikleenovereenkomst ter beschikking stellen. 
Binnen de vereniging is er een instrumentenbeheerder. Deze zorgt ervoor dat 
onze instrumenten goed onderhouden worden en is ook de vraagbaak als er 
problemen met een instrument zijn.  De instrumenten blijven eigendom van de 
vereniging. Zoals u wellicht weet zijn goede instrumenten kostbaar. Om lang te 
kunnen genieten van deze instrumenten is goed onderhoud en zorgvuldig 
gebruik noodzakelijk.  
 
Bouwcommissie 

Hoewel wij onderhuurder van gebouw Panoord zijn, moeten er af en toe 
wat werkzaamheden plaatsvinden. Deze worden door de bouwcommissie 
gecoördineerd. 

Schoonmaakcommissie 

Eén keer per week worden de hal en de toiletten door een team van twee 
schoonmakers vanuit de vereniging gereinigd. 

 
Barcommissie 
De barcommissie houdt de voorraad van de bar op peil en regelt de 
bediening na de repetities en bij andere evenementen in en rondom ons 
gebouw. De bar bevindt zich in onze eigen ruimte “de Weerklank”.  
 
Verenigingsblad 
Ons verenigingsblad Het Weerwoord verschijnt sinds enkele jaren een paar 
keer per jaar in digitale vorm. 

 
Oud Papier 
HGDK heeft in Zwijndrecht 2 oud papier-wijken, waar één keer per maand 
een ploeg van vier vrijwilligers meerijdt op de vuilniswagen. Dit levert de 
vereniging een aanzienlijk bedrag op waar we niet buiten kunnen. 

 

 



 

 

 

Slotwoord 

We hebben geprobeerd om in dit boekje u een 
indruk te geven van onze vereniging en alle aspecten 
van de vereniging. 

Heeft u na het lezen van dit informatie boekje nog vragen 
dan kunt u ons altijd bereiken via info@hgdk.nl 

Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens één van 

onze repetitieavonden. 
 

 

Contact algemeen 

Bestuur  
telefoon: 06-3745 2485 
e-mail: info@hgdk.nl 
 
Bezoekadres 
Gebouw Panoord 
Groot Karreveld 10 (Bakestein) 
3335 KB Zwijndrecht 

 

Postadres 

Postbus 427  

3330 AK Zwijndrecht  

Website 

www.hgdk.nl 

 

mailto:info@hgdk.nl
http://www.hgdk.nl/

