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Meerjarenplan Koninklijke Stedelijke Harmonie 

Apeldoorn, 7 maart 2023 

 

Contactinformatie 

Website: www.ksh-apeldoorn.nl 

Email: secretaris@ksh-apeldoorn.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/KSHApeldoorn 

Instagram: https://www.instagram.com/kshorkest/ 

Twitter: https://twitter.com/kshorkest 

 

Aan dit document mogen geen rechten ontleend worden  
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Voorwoord 
 

Voor u ligt het meerjarenplan van de Koninklijke Stedelijke Harmonie. Hierin wordt de lijn voor de 

komende 3 jaar vastgesteld. In dit jaarplan stelt het bestuur van de Koninklijke Stedelijke Harmonie 

de grove lijnen op tot en met het jubileum jaar 2025.  

 

In dit jaarplan wordt de lijn uitgezet voor verschillende thema’s en worden ambities uitgesproken die 

volgens het bestuur haalbaar zijn voor het orkest. Met dit jaarplan hoopt het bestuur richting te 

geven aan de komende jaren van de Koninklijke Stedelijke Harmonie. 

 

Namens het bestuur, de voorzitter 
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Missie, visie en ambities 
 

Missie 

Als oudste orkest van Apeldoorn wil de Koninklijke Stedelijke Harmonie de traditie van muziek maken 

in Apeldoorn in stand houden. Daarnaast wil het een gastvrije vereniging zijn waarin muzikanten van 

alle niveaus zich thuis voelen en de kans krijgen om zich te ontwikkelen.  

 

Visie 

Het bestuur ziet de Koninklijke Stedelijke Harmonie als een actieve muziekvereniging met potentie 

waarin elk lid de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Hierbij zijn ambitie en plezier belangrijke 

basisbehoeften van een orkest. Door een plezierige sfeer voor, tijdens en na de repetities en 

voldoende uitdaging in de muziek kan elk lid zich ontwikkelen en kan genieten van de muziek.  

 

Als oudste orkest van Apeldoorn is de Koninklijke Stedelijke Harmonie vervlochten met tradities. 

Door een goede balans te vinden tussen traditie en vernieuwing wil de Koninklijke Stedelijke 

Harmonie zowel jong als oud binden aan de vereniging. Hierdoor hoopt de Koninklijke Stedelijke 

Harmonie een breder publiek aan te spreken en zich beter te profileren binnen en buiten Apeldoorn.  

 

Ambities 

De Koninklijke Stedelijke Harmonie heeft voor de periode 2023-2025 een aantal ambities opgesteld 

op basis van de bovenstaande missie en visie: 

 

• De Koninklijke Stedelijke Harmonie heeft als doel om meer leden aan zich te binden, zowel 

jong als oud, beginner als gevorderde; 

• Het profileren van de Koninklijke Stedelijke Harmonie binnen en buiten de gemeente 

Apeldoorn; 

• Het niveau van het orkest verbeteren. 
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Activiteiten 
 

Hieronder wordt het activiteitenoverzicht getoond zoals deze bekend is ter aanvang van de 

Algemene Leden Vergadering (d.d. 07-03-2023).  

 

Thema 2023 2024 2025 

Publiek Nieuwjaarsconcert 
Winterconcert 
Kruisjesdal 
Kerkdienst 14 mei 
Cultuur bij je buur (EG) 
Culturele pleinmarkt 
Night of KSH 
Kerst bij Wilhelmina 
Kerst bij de drie 
ranken(ENS) 

Nieuwjaarsconcert 
Kruisjesdal 
Festival 
Najaarsconcert 
Kerstconcert 

Kruisjesdal 
Jubileumconcert 175 jaar KSH 

Ontwikkeling Try-out concerten Try-out concerten Try-out concerten 

Samenwerking Kerkdienst   

 

De concerten die hierboven zijn benoemd worden georganiseerd door de Koninklijke Stedelijke 

Harmonie en de hiervoor aangestelde commissies. Binnen de benamingen van de concerten is 

artistieke vrijheid voor de commissies en eventuele samenwerkingspartners. Bij elke activiteit wordt 

een bijpassend repertoire gezocht. Het is aan de dirigent en het orkest om hier samen een 

succesvolle invulling aan te geven. Het bestuur ziet erop toe dat de financiële kaders worden 

gehandhaafd en dat de voortgang en handhaving van de visie in acht wordt genomen.  

 

Conform de hierboven genoemde doelstellingen is het de bedoeling om in de planperiode een aantal 

activiteiten te organiseren waar een wisselend publiek op af komt. Daarbij wordt ook gekeken naar 

de ambitie om meer leden te werven en het niveau van het orkest te verbeteren. De verschillende 

commissies geven hieraan de gewenste invulling.  
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Muzikale ontwikkeling 
 

De Koninklijke Stedelijke Harmonie is een orkest waar nog veel ontwikkeling mogelijk is. Samen met 

de dirigent is daarom een aantal wensen uitgesproken om de muzikale ontwikkeling te stimuleren.  

Voor de muzikale beleving en het gebruik maken van een andere akoestiek heeft de dirigent de wens 

uitgesproken om vaker in een kerk te spelen. Dit geeft een ander gevoel van de muziek en vergt 

aanpassingen vanuit het orkest om de muziek goed ten gehore te brengen.  

 

Daarnaast wil de Koninklijke Stedelijke Harmonie op een festival spelen waar het niveau van het 

orkest wordt vastgesteld. Door een indicatie te krijgen van het huidige niveau is het makkelijker om 

te sturen op de juiste moeilijkheidsgraad in de muziek die gekozen wordt door de muziekcommissie.  

 

Om voldoende uitdaging en plezier in het repertoire te krijgen en houden is een wens van de dirigent 

en het orkest om een wisselend programma te spelen. Hierdoor zal het orkest voldoende plezier 

hebben in het spelen van de nummers, en ook voldoende uitdaging en groei doormaken.  

 

Wat ook een verbetering kan leveren in de ontwikkeling van het orkest is een samenwerking met een 

andere vereniging. Dit kan een muziekvereniging zijn maar ook een andere culturele instelling zou 

hier invulling aan kunnen geven. Door in te spelen op een andere groep vergt dit adaptief vermogen 

van het orkest.   
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Bestuurssamenstelling 
 

Het bestuur en de commissies die samenwerken om de Koninklijke Stedelijke Harmonie werkend te 

houden zijn hieronder benoemd. Voor contact met bestuurs- en/of commissieleden verzoekt het 

bestuur om de desbetreffende email-adressen te gebruiken.  

 

Dagelijks bestuur  email 

Voorzitter voorzitter@ksh-apeldoorn.nl 

Secretaris secretaris@ksh-apeldoorn.nl 

Penningmeester penningmeester@ksh-apeldoorn.nl 

Tweede secretaris secretaris@ksh-apeldoorn.nl 

 

Algemeen bestuur   

 secretaris@ksh-apeldoorn.nl 

 

Muziekcommissie 

Muziekcommissie  email 

Bibliothecaris muziekcommissie@ksh-apeldoorn.nl 

 

Activiteitencommissie 

Activiteitencommissie  Email 

 secretaris@ksh-apeldoorn.nl 

 

PR-Concertcommissie 

PR-Concertcommissie  Email 

 info@ksh-apeldoorn.nl 

 

Jubileumcommissie 

Jubileumcommissie  Email 

 jubileumcommissie@ksh-apeldoorn.nl 
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Marketing en communicatie 
 

Om als Koninklijke Stedelijke Harmonie meer op de voorgrond te treden in Apeldoorn en omstreken 

is goede marketing van belang. In de afgelopen jaren heeft de Koninklijke Stedelijke Harmonie zich 

geprofileerd op social media zoals Facebook, Instagram en Twitter. Hier werden concerten 

aangekondigd, muzikanten gevraagd en acties gepromoot. 

 

Naast een online aanwezigheid promoot de Koninklijke Stedelijke Harmonie zich ook op lokaal- en 

regionaal vlak. Zo is het orkest gepromoot op lokale- en regionale media. Ook vindt promotie plaats 

op openbare plekken zoals de bibliotheek, buurthuizen en winkels. 

 

Op weg naar het jubileumjaar 2025 zullen alle mogelijkheden worden aangegrepen om het orkest 

onder de aandacht van het publiek te brengen. 

 

In de komende jaren wil de Koninklijke Stedelijke Harmonie gaan flyeren in de binnenstad van 

Apeldoorn om het publiek (her)kennis te laten maken met de vereniging en kenbaar te maken dat de 

vereniging op zoek is naar nieuwe leden om zo de toekomst van het orkest te waarborgen. 

 


