Academisch Genootschap
bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Reglement vleugel en piano,
herziene versie d.d. 01-11-2020
Reglement gebruik vleugel en elektrische piano van het Academisch
Genootschap:
A. Vleugel.
Tussen de muziekcommissie en het bestuur van het Academisch
Genootschap zijn onderstaande regels afgesproken betreffende het beheer,
het gebruik en de vergoeding bij het huren van de vleugel.
De muziekcommissie is verantwoordelijk voor het beheer van de vleugel. Een
van de leden van de commissie wordt belast met de beheertaak van de
vleugel.
1. Beheertaken zijn:
1a. Onderhoud van de vleugel.
1b. Het verlenen van toestemming voor het bespelen van de vleugel.
Uitzonderingen te allen tijde in overleg met de beheerder van de
vleugel (bij afwezigheid met een van de leden van de
muziekcommissie).
1c. Beoordelen en opdracht geven tot stemmen of eventueel ander
onderhoud van de vleugel. Bijzondere onderhoudskosten te allen tijde
in overleg met de voorzitter van de muziekcommissie.
1d. Voor het bespelen van de vleugel dient altijd toestemming van de
beheerder van de vleugel te worden gevraagd.
2. Vergoeding en kosten:
AG-leden
Aan AG-leden die de vleugel willen bespelen in het kader van een
AG-activiteit, zal geen vergoeding worden gevraagd.
Aan AG-leden die de vleugel willen bespelen in het kader van een
niet- AG-activiteit, zullen de eventuele kosten voor het stemmen van de
vleugel in rekening gebracht worden.
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Niet-AG-leden
Voor het gebruik van de vleugel door niet-AG-leden (b.v. huurders van de
grote zaal) zijn een huurvergoeding en de eventuele kosten voor het
stemmen verschuldigd. De huurvergoeding bedraagt € 25,- per dag.
3. Stemmen van de vleugel:
Indien de vleugel gestemd moet worden (voor uitvoeringen etc.), dient dit
aangevraagd te worden bij de beheerder van de vleugel of bij de voorzitter
van de muziekcommissie. De kosten voor het stemmen zullen voor niet-AGactiviteiten doorbelast worden en tevens zal een daghuur gevraagd worden.
(zie punt 2)
4. Betaling:
De kosten voor het huren en het stemmen van de vleugel (zoals beschreven
onder punt 2 en 3) dienen rechtstreeks overgemaakt te worden op:
bankrekeningnummer NL 67ABNA 051 2653 569
ten name van: Academisch Genootschap te Eindhoven
(inzake Muziekcommissie.)
5. Gebruik van vleugel:
5a. De gebruikers van de vleugel dienen de grootste zorgvuldigheid te
betrachten bij het verplaatsen en bespelen van dit instrument.
5b. Het is ten strengste verboden om voorwerpen (m.u.v. bladmuziek en
verlichting) op de vleugel te zetten. Aanwijzingen, gegeven door de
vleugelbeheerder of leden van de muziekcommissie ten aanzien van
het gebruik, dienen opgevolgd te worden.
5c. De vleugel mag niet gebruikt worden ter opluistering van bruiloften en
partijen, carnavaleske feesten e.d. met lopende buffetten en drank of
andersoortige zaken die het instrument kunnen vervuilen of
beschadigen. In dat geval dient men de elektrische piano te gebruiken.
5d. De exploitant ziet erop toe dat het reglement nageleefd wordt bij een
activiteit die onder zijn verantwoordelijkheid valt.
5e. Bij schade aan het instrument zullen de kosten verhaald worden op de
persoon of de instantie die toestemming voor gebruik heeft verkregen.
5f. De gebruikers van de vleugel worden voorafgaand aan het gebruik op
de hoogte gesteld van het reglement.
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B. Elektrische piano
De elektrische piano behoort tot het meubilair van het AG en kan gebruikt
worden door de exploitant bij feesten en partijen. Beschadigingen aan de
elektrische piano moeten altijd gemeld worden. De kosten van reparaties zijn
dan in principe voor de exploitant.
C. Oude piano
De piano in de foyer is in zo'n slechte conditie dat hij niet meer goed
bespeelbaar is. De muziekcommissie zal er geen onderhoud meer aan
plegen. Hij kan als meubelstuk blijven staan. (of opgeruimd worden)
1 november 2020,
Namens de muziekcommissie,
Feli Platzer
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