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Algemene Informatie Muziekopleidingen 
 
Bij Fanfare Wilhelmina kun je vele instrumenten leren bespelen: trompet, bariton, trombone, blokfluit, 
saxofoon, drums, slagwerk, xylofoon, percussie, cornet, hoorn, tuba etc.. 
 
Lidmaatschap 
Als leerling word je ook lid van Fanfare Wilhelmina. Je betaalt daarvoor contributie. Je krijgt dan een 
instrument in bruikleen en mag deelnemen aan de verschillende activiteiten van de vereniging waaronder  
jeugdmiddagen etc.. 
 
 
Examens 
De opleidingen van Blaas- en Slagwerkinstrumenten geven toegang tot de examens voor de diploma’s A 
t/m D volgens landelijk vastgestelde eisen. 
Voor de examens worden theorielessen gegeven. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen van 
de docent bericht. Leerlingen dienen, in overleg met de docent, het theorieboek voor het A, B, C of D-
examen aan te schaffen of te abonneren op  de online oefenstof.  Examens bestaan uit een theoriegedeelte 
en een praktijkgedeelte. Nadat het theorie examen met positief resultaat is afgelegd, kan het 
praktijkexamen worden afgelegd. Wanneer een leerling voor zowel theorie als praktijk is geslaagd, 
ontvangt hij / zij het diploma. 
  
  
De organisatie inclusief  docenten: 
 
Organisatie: 

 

Voorzitter Commissie Opleidingen Michel Kleuters 
Beheer Instrumenten Sjaak Schreven ( blaasinstrumenten), Charles van ’t 

Hull ( slagwerk) 
Penningmeester Fanfare Trudy Rikken 
  
 
Docenten: 

 

Blokfluit en KinderMuziekGroep Vacature 
Koper-Blaasinstrumenten Femke Tijenk 
Saxofoon Robert Prinsen 
Slagwerk Dena Bisschop 
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Nieuwsbrief 
Periodiek verschijnt onze clubblad “Het Wilhelmientje” met onder andere actuele gegevens over onze 
uitvoeringen, etc. Op onze website, www.fanfarewilhlminagroesbeek.nl  kun je alle actuele informatie 
terugvinden. Via de website kun je ons ook een mail sturen, indien je vragen hebt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarieven leerjaar 2019 / 2020  voor praktijklessen 
 
 
 
Instrumentaal:  slagwerk en blaasinstrumenten excl. Contributie  

Lesduur Tot 18 jaar Vanaf 18 jaar 

20 minuten € 320,00 € 570,00 

30 minuten € 420,00 € 670,00 

40 minuten € 520,00 € 770,00 

 
 
 
Kinder Muziek Groep     €   85,00* 
 
Basisjaar blokfluit (klassikaal/ groepsles)   €   85,00 * 
 
       
 

*incl. contributie  < 18 jaar , waarvoor o.a. het instrument in bruikleen wordt gegeven. De 
contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de fanfare.    

 
 
 
 
Subsidie:   
De Gemeente Berg en Dal draagt een substantieel  bedrag bij.  
Deze bijdrage is een tegemoetkoming in de totale cursuskosten voor de instrumentale lessen en de 
slagwerk-/percussieopleidingen t.b.v.  de opleiding voor leden van de Fanfare < 18 jaar. De bijdrage is 
verrekend in de lestarieven.  
 
De Fanfare draagt met behulp van sponsoren ook bij . Deze bijdrage  wordt verstrekt aan alle leerlingen 
ongeacht de leeftijd. Deze bijdrage is  ook verrekend in de lestarieven.   

http://www.fanfarewilhlminagroesbeek.nl/
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Stimuleringsregeling: 

Omdat wij het als Fanfare Wilhelmina belangrijk vinden dat onze (jeugd)leden goede vorderingen maken , 

en blijven maken,  daarvoor eventueel noodzakelijke aanvullende theorielessen volgen en theorie- en 

praktijkexamen doen, heeft de Fanfare een "Stimuleringsregeling"  opgesteld om ook in deze kosten bij te 

dragen.  

Wat houdt de “Stimuleringsregeling” in ? 
 
Bij het behalen van het A diploma en de leerling verder gaat met de opleiding voor het B diploma, ontvangt 
de leerling een bonus van  € 150,00. 
Bij het behalen van het B diploma en verder gaat voor het C diploma een bonus van € 250,00.  
Bij het behalen van het C  diploma en verder gaat voor het D diploma een bonus van € 350,00.  
Bij het behalen van het D diploma een bonus van  € 400,00. Waarbij Fanfare Wilhelmina dan graag ziet, dat 
je, met het behaalde niveau,  een actieve bijdrage levert aan het orkest. 
 

De  voorwaarden voor het toekennen van deze bedragen zijn voorts: 

1. Natuurlijk goed je best doen door thuis goed te oefenen zodat je de opdrachten van de muziekdocent op 

tijd en goed uitvoert tijdens de les. Hierdoor weten wij zeker dat jij het diploma ook binnen de tijd die 

daarvoor staat, kunt halen. 

2. Goed meespelen in het opleidingsorkest of slagwerkgroep. Dit is natuurlijk belangrijk maar ook meteen 

het leukste van je opleiding. 

3. Meespelen bij uitvoeringen. Ook heel erg leuk om mee te maken en hieraan mee te doen. 

4. Vanzelfsprekend moeten de lesgelden en contributie betaald zijn.   

5. Deze bedragen worden na toekenning door het Bestuur van fanfare Wilhelmina overgemaakt op het 

rekeningnummer van de ouders van de leerling. 

 

Het zijn best forse bedragen die de leerlingen krijgen met het behalen van een diploma. Het is ons dan ook 

veel  waard om te investeren in een goede opleiding van elke muzikant van onze vereniging. 
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Algemene voorwaarden Muzieklessen  
   ( seizoen 1 augustus tot en met 31 juli) 

 
Inschrijving en duur 
Aanmelding vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend 
inschrijfformulier (bij minderjarigen door een van de ouders of verzorgers). De inschrijving 
geldt voor het gehele schooljaar en wordt, zonder tijdige schriftelijke opzegging vóór 1 juni, telkens met 
een schooljaar verlengd. De inschrijving voor ’de Kinder Muziek Groep en ’basisjaar blokfluit’ geldt voor één 
schooljaar.   
 
Plaatsing 
De ingeschreven leerlingen ontvangen uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de lessen 
bericht over de aanvang van de lessen. De lestijden voor de leerlingen voor instrumentale lessen worden in 
onderling overleg met de docent bepaald. 
Een cursus kan alleen starten bij voldoende deelname en beschikbaarheid van docent en lesruimte. 
 
Beëindiging van de lessen 
Beëindiging is mogelijk met ingang van het volgende schooljaar. De opzegging dient 
vóór 1 juni, voorafgaande aan dat nieuwe schooljaar, schriftelijk te geschieden bij de docent en bij het 
secretariaat van Fanfare Wilhelmina. Opzeggingen worden binnen 10 werkdagen door het secretariaat 
schriftelijk  of per mail bevestigd. 
Indien in het nieuwe schooljaar lessen zijn gevolgd, geldt de inschrijving voor dat gehele schooljaar. 
Tussentijdse beëindiging is mogelijk bij verhuizing van de leerling  buiten de Gemeente Berge en Dal en bij 
aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de leerling. 
 
Lesgelden 
De lesgelden worden jaarlijks in  door het bestuur van de vereniging  vastgesteld. Hierbij houdt het bestuur 
rekening met de beschikbare subsidie van de Gemeente Berg en Dal en beschikbare sponsorgelden. De 
lesgelden worden op de website van Fanfare Wilhelmina gepubliceerd. 
Leerlingen niet woonachtig in de Gemeente Berg en Dal komen niet in aanmerking voor de subsidiebijdrage 
van de Gemeente Berg en Dal. 
 
Examengelden 
Examengelden, incl. de voorbereidende theorielessen, worden apart in rekening gebracht indien de 
examens door de vereniging worden georganiseerd. Indien wordt deelgenomen aan een examen of 
theorieles elders, dient men dit zelf rechtstreeks aan het examen instituut te betalen.   
 
Instrumenten en leermiddelen 
Elke leerling dient de beschikking te hebben over een instrument. De instrumenten 
worden door Fanfare Wilhelmina in bruikleen gegeven. In geval van schade dient zo spoedig mogelijk na 
het voorval de schade te worden gemeld. De benodigde boeken en andere leermiddelen dienen door de 
leerling zelf aangeschaft te worden. 
 
Lesgeldbetaling 
De lesgelden worden door de penningmeester van Fanfare Wilhelmina geïncasseerd. Deze lesgelden 
worden halfjaarlijks vooraf geïncasseerd. Als Fanfare Wilhelmina betalingsherinneringen moet verzenden, 
of op andere wijze tot invordering moet overgaan, zullen de hieraan verbonden kosten ten laste van de 
lesgeld-plichtige worden gebracht. Indien de lesgeld-plichtige in gebreke blijft, is de docent en Fanfare 
Wilhelmina gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les te weigeren en/of de inschrijving eenzijdig te 
beëindigen en moet het in bruikleen gegeven instrument en andere materialen, worden ingeleverd. 
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Subsidie Gemeente Berg en Dal 
Voor leerlingen tot 18 jaar geldt voor het instrumentaal onderwijs een maximaal 
gesubsidieerd tarief van 6 schooljaren. Het subsidie bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Gemeente 
Berg en Dal en wordt door Fanfare Wilhelmina verrekend in de lesgelden , namens de Gemeente Berg en 
Dal.  Het Subsidiebedrag is een substantiële bijdrage in de totale opleidingskosten waaronder  
muzieklessen/ examens/ theorielessen e.d..  Daarnaast kent de Gemeente Berg en Dal een “Doe Mee !! 
regeling” met een extra subsidie regeling tot 225,- per kind en €100,- per volwassene. Informatie hierover is 
te verkrijgen bij de gemeente.   
 
Vakanties en vrije dagen 
Tijdens de reguliere schoolvakanties vinden er geen muzieklessen plaats. De docenten kunnen in overleg 
met de leerlingen hierop uitzonderingen maken. Per kalenderjaar worden gemiddeld  38 lesweken 
geroosterd.   
 
Beeld- en geluidopnamen 
Fanfare Wilhelmina mag foto’s, beeld- en geluidopnamen e.d. van activiteiten, cursussen en 
cursisten gebruiken voor publicatie en PR-doeleinden zonder dat aankondiging of toestemming 
vereist is. 
 
Klachtenregeling 
Bij klachten over de omgang tussen docent en leerling kunnen leerlingen en/of ouders hiervoor contact 
opnemen met de voorzitter van de Commissie Opleiding en Werving van Fanfare Wilhelmina.   
 
Uitsluiting aansprakelijkheid 
De docenten en Fanfare Wilhelmina aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging 
van eigendommen van de leerling. 
In zaken, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Fanfare Wilhelmina. 
 
AVG verklaring 
Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft kunt u terugvinden op de website 

van de vereniging: www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl  
 
 
 
 

 


