BALLOTAGE
van kandidaat leden, niet in het bezit van een diploma (getuigschrift) van de BvOI voor de doelgroep1,
van een Staatsexamen of van een door de Rijksoverheid erkend Nederlands Conservatorium,
Hogeschool voor de muziek of opleidingsinstituut voor dirigent hafabra.
Doel:
Vast te stellen of de kandidaat voldoet aan het (minimale) niveau om als lid te worden toegelaten tot
de BvOI.
De ballotage is uitsluitend bedoeld voor de toelating als lid van de BvO en is geen gelijkstelling met
enig diploma en/of opleiding.
Procedure:
Ballotage vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur aan de hand van schriftelijk
ingediende Curriculum Vitae, aangetoonde ervaring in het werkveld en aanbeveling van minimaal één
lid van de BvOI.
Criteria:
- Minimaal 5 jaar (aaneengesloten) werkervaring als artistiek leider van een blaasorkest of
slagwerkensemble, aangetoond door een schriftelijke verklaring van orkest(en)/ensemble(s)
waaraan de diensten zijn verleend.
- Aanbeveling van minimaal één BvOI lid. Met de aanbeveling geeft het BvOI lid aan dat het
kandidaat lid over voldoende (dirigeertechnische, muzikale expressieve en auditieve)
vaardigheden beschikt om een orkest/ensemble op het niveau waarop hij werkzaam is te
leiden en van mening te zijn dat het betreffende orkest/ensemble op verantwoorde wijze
door de kandidaat wordt geleid.
Beoordeling:
a. De ingediende bescheiden worden in eerste instantie beoordeeld door een
Ballotagecommissie bestaande uit twee leden van het Algemeen Bestuur die afkomstig zijn
uit, dan wel werkzaam zijn in, dezelfde doelgroep als het kandidaat lid.
b. De Ballotagecommissie kan indien gewenst nadere informatie inwinnen bij het BvOI-lid dat de
aanbeveling heeft gedaan.
c. De Ballotagecommissie adviseert het Algemeen Bestuur onder vermelding van argumenten
over instemming c.q. afwijzing van toekenning van het lidmaatschap.
d. Indien het Algemeen Bestuur, met minimaal 2/3 van het aantal bestuursleden, instemt met
de voordracht wordt de kandidaat toegelaten voor het lidmaatschap.

Overige bepalingen:
1. Indien een kandidaat door ballotage is toegelaten voor het lidmaatschap van de BvOI moet
het nieuwe lid binnen 3 jaar na toelating 1 x voldoen aan de norm en daarmee het behalen
van het Certificaat Na- en Bijscholing conform de gestelde regels (= inclusief voldoen van
eenmalige inschrijfkosten).
2. Wanneer het nieuwe lid dat door ballotage is toegelaten 3 jaar na toelating niet voldoet een
deze eis wordt hij/zij in principe geroyeerd door een besluit van het Algemeen Bestuur.
2. Het Algemeen Bestuur van de BvOI bepaalt de eisen voor toelating en ballotage voor situaties
waarin niet is voorzien.
Vastgesteld: Arnhem, 26 oktober 2012
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Dirigent blaasorkest of instructeur / dirigent slagwerkensemble

