
 

 

 

Reglement   
 
  
DE BELANGRIJKSTE GEGEVENS OVER DE KINDER MUZIEKGROEP  
 
 1. De muziekopleiding  is bestemd voor kinderen van 6 tot 9 jaar. De lessen worden verzorgd door 
docente  Lisette Cillesen,   In het 2e leerjaar wordt in principe (afhankelijk van de vorderingen) 
overgestapt op een blokfluit. Afhankelijk van leeftijd en vordering wordt op het einde van het 2e  jaar 
gekeken  welk  instrument uw kind het beste  kan kiezen.    
 
De kosten van deze opleiding   zijn € 80,00 per jaar. Dit bedrag is de contributie voor het 
lidmaatschap van de vereniging en wordt automatisch geïncasseerd,  waarvoor u onze vereniging 
dient te machtigen op het inschrijfformulier.   
 
2. Het leerjaar loopt parallel aan het schooljaar. In de vakanties zijn er geen lessen. De lessen vinden 
plaats in het repetitielokaal van de Fanfare, gedurende  45 minuten. De tijden worden in overleg met 
de docent afhankelijk van de groepsindeling van uw kind vastgesteld aan het begin van het leerjaar.    
 U wordt verzocht om op de eerste les aanwezig te zijn, maar verder is het ook altijd mogelijk om een 
keer een les van uw kind bij te wonen. Bij verhindering of ziekte altijd de docent op de hoogte stellen 
: tel. 397 58 00.   
                                                                                                              
3.  Het  lesmateriaal , het boek en de blokfluit worden door de vereniging in bruikleen gegeven.  De 
kosten zijn  voor  rekening van de Fanfare .   
 
4. Uw kind wordt lid van de Fanfare en ontvangt daarom ook het verenigingsblad  "Het 
Wilhelmientje". Het blad verschijnt  regelmatig en informeert  U en uw kind over het wel en wee van 
de vereniging en aanverwante zaken.  Hier vindt U ook alle activiteiten en namen van 
contactpersonen.  Bezoekt U ook eens onze eigen website voor  actuele informatie :  
www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl 
   
5. Uw kind kan deelnemen aan de activiteiten voor de jeugdleden van de Fanfare, georganiseerd 
door de  Jeugdactiviteiten-commissie. Uw kind ontvangt  daarvoor de uitnodiging. 
 
 
 
Muziek maken leer je niet zo maar, er is veel geduld en doorzettingsvermogen voor nodig. Dagelijks 
even  oefenen is erg belangrijk. Voor U ligt hier een belangrijke taak om uw kind hierin te begeleiden. 
U staat echter niet alleen, de docent en de mensen van de vereniging doen hun best om uw kind 
plezier te laten beleven aan muziek. Wij wensen uw kind nu alvast veel succes toe en welkom bij de 
vereniging.    
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