Harmonie “Meer Vreugd” – Gassel
Secretariaat: de Akker 1- 5438 AS Gassel – Tel: 0486- 475172
Opgericht
1 januari 1921

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van
Harmonie “Meer Vreugd” – Gassel
Geachte ouders / verzorgers,
Indien uw zoon / dochter bij de harmonie een muziekinstrument wil gaan spelen,
zijn daar voorwaarden aan verbonden.
De keuze van het muziekinstrument moet passen in de bezetting van het
harmonieorkest. Als uw kind dezelfde mening is toegedaan dan bestaat de
mogelijkheid hem / haar aan te melden als jeugdlid van onze vereniging. Alvorens
u echter hiertoe besluit, zult u graag willen weten wat het lidmaatschap van onze
muziekvereniging inhoud en waar u zich kunt aanmelden voor muzieklessen.
Hieronder geven wij als muziekvereniging aan hoe de procedure in elkaar steekt
en wat de voorwaarden zijn voor een lidmaatschap.
Wij wensen u succes met de keuze van uw zoon / dochter van een
muziekinstrument en hopen dat hij / zij veel plezier en een fijne tijd zullen
hebben bij harmonie “Meer Vreugd”.
Namens harmonie “Meer Vreugd”
Gabriëlle Siroen, secretaresse.
Algemeen
Als uw kind zich aanmeldt als lid van onze muziekvereniging is het de bedoeling
dat hij / zij op termijn in groepsverband gaat spelen. Uw kind start zijn / haar
muzikale opleiding via muziekschool “Excellent” en wel met de “A” opleiding.
Na ca. 1 jaar les genoten te hebben wordt de leerling uitgenodigd om bij ons
studieorkest “Op Maat” te komen spelen. Ons studieorkest repeteert wekelijks
in het gemeenschapshuis “De 4-sprong” en wel op de dinsdagavond van 19.00 tot
20.00 uur.

Muziekles
Uw kind zal via muziekschool “Excellent” 38 weken les volgen op jaarbasis, buiten
de basisschoolvakanties van regio Zuid. In geval van uitval van muzieklessen zal
door de docent geprobeerd worden om ten allen tijde vervanging te regelen.
Bij eventueel meer uitval van lessen geldt het volgende:



Er kunnen 2 lessen op jaarbasis niet gerestitueerd worden.
Is er meer lesverval, dan ontvangt u, uw geld terug.

Huur muziek instrument
Het instrument wat uw zoon / dochter gaat bespelen kunt u bij de harmonie
huren, indien onze muziekvereniging dit instrument wel op voorraad heeft. Als dit
het geval is betaald u een eenheidsprijs van € 40,00 per jaar. Hebben wij dit
instrument niet op voorraad dan dient u over te gaan tot aanschaf van een eigen
instrument.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van onze muziekvereniging geeft u, naast de muzikale vorming,
nog wat financiële voordelen, want via het lidmaatschap van onze
muziekvereniging krijgt u automatisch korting op de lesgelden van de
muziekschool, ook wel de HAFA korting genoemd. Deze HAFA korting bedraagt
momenteel 25%.
Wat houd het lidmaatschap nog verder in?
1. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december en deze wordt in
de maand mei geïnd middels een incasso.
2. U betaald éénmalig inschrijfgeld van € 20,00.
3. De contributie bedraagt op dit moment € 42,00 excl. huur
muziekinstrument indien dit van toepassing is.
4. In het jaar dat de leerling 16 jaar wordt vindt er een
contributieaanpassing plaats: de huidige contributie bedraagt momenteel
voor leden van 16 jaar en ouder € 82,00 per jaar. De lesgelden moet u
rechtstreeks aan muziekschool “Excellent” voldoen, u ontvangt van de
muziekschool hiervoor 2 maal per jaar een factuur en wel in september en
februari.
5. Na het behalen van het A - diploma is deelname aan de repetities van ons
studieorkest gewenst; deelname aan uitvoeringen en concerten zijn
verplicht.
6. Wanneer uw kind enige jaren bij het studieorkest heeft doorgebracht, zal
hij / zij zelf aangeven toe te zijn aan iets moeilijker muziekwerken, dan
kan er een doorstroming plaatsvinden naar het grote orkest. De ervaring
leert ons dat het spelen in ons studieorkest ongeveer 3 jaar zal zijn. Het
groot orkest ook wel de harmonie genoemd, repeteert iedere

donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het gemeenschapshuis “De 4sprong”. Uiteraard in overleg met u.
7. Vast staat dat uw zoon / dochter automatisch door stroomt naar het
grote orkest bij het bereiken van de 16 jarige leeftijd en/of bij het
behalen van het B – diploma

Aanmelden
Als u op grond van bovenstaande informatie besluit uw zoon / dochter aan te
melden als lid van onze muziekvereniging, verzoeken wij u het bijgevoegd
aanmeldingsformulier voor 1 augustus in te leveren bij:

Paulien Poels – Het Erf 11 – 5438 RA GASSEL –
tel: 0486 – 420135

Belangrijk!
Het is van belang uw zoon / dochter aan te melden bij
onze muziekvereniging, dit om in aanmerking te komen
voor de HAFA korting, wij zorgen ervoor dat uw zoon /
dochter aangemeld wordt bij de muziekschool. Dit geldt
eveneens voor eventuele afmeldingen.

