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Algemene informatie
Oprichting.
De Cromvoirtse Fanfare is aangesloten bij de Bond van Muziekgezelschappen in het bisdom
's-Hertogenbosch (F.K.M.).
Doel van de Fanfare.
! gezamenlijk musiceren
! stimuleren van de muziekbeoefening
! tonen van de muzikale kwaliteiten aan de gemeenschap.
In de statuten staat het als volgt beschreven:
De vereniging heeft ten doel het organiseren van muzikale en culturele manifestaties in het algemeen
en in het bijzonder voor Cromvoirt en haar directe omgeving, evenals het verrichten van al wat met het
vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
Deze doelstelling tracht de vereniging te bereiken door:
! het houden van gezamenlijke en, indien nodig, individuele repetities
! het bevorderen van de muzikale ontwikkeling van de leden
! het geven van concerten, serenades en aubades en het houden van muzikale wandelingen.
Repetities:
De repetities worden wekelijks gehouden.
De tijden zijn als volgt:
Fanfare orkest

donderdag

19.30 - 21.45

Luchtorkest

dinsdag

18.45 – 19.45

Leerlingenslagwerkgroep

zaterdag

15.30 – 16.30

Slagwerkgroep

zaterdag

16.30 – 18.00

Tijdens de repetitie van het fanfare orkest is er een koffiepauze.
Alle orkesten repeteren in het eigen repetitielokaal "De Noot"
St. Lambertusstraat 60a
Opleidingen leerlingen:
! De lessen worden gegeven op op een afgesproken locatie of in de eigen repetitieruimte, door
bevoegde leraren.
! De lestijden worden mede bepaald door de de leraren.
! Als leerling verbindt men zich het gehele lesjaar of het nog resterende deel. Bij tussentijdse
beëindiging is lesgeld voor het gehele cursusjaar verschuldigd, uitgezonderd in zeer
bijzondere omstandigheden.
! Leermiddelen zoals muziekboeken zijn voor rekening van de leerling.
! Het lesjaar loopt parallel aan het schooljaar.
! De vakanties zijn gelijk aan de schoolvakanties (van de basisschool).
! Verzuim van lessen kan niet worden ingehaald.
! Van de vereniging krijgt men een instrument. De keuze is afhankelijk van de korpsbezetting.
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! De opleiding gebeurt in fasen, te weten: A, B, C en D. Elke opleidingsfase wordt afgesloten
met een examen. Wanneer men richting het B-diploma gaat, kan men toegelaten worden tot
het groot orkest. Dit nadat men heeft voorgespeeld voor de dirigent.
! Wanneer men een A-diploma heeft, wordt verwacht dat men mee gaat spelen bij serenades.
! Theorielessen worden apart gegeven.
! Examenkosten voor A, B, C en D-diploma zijn voor rekening van de leerling.
! Wordt een studiefase niet met succes afgesloten, dan wordt er door het bestuur van de
vereniging in overleg met de leraar bepaald of het zinvol is om door te gaan.
! Leerlingen die meespelen met het fanfare orkest zijn ook verplicht de repetities te volgen.
! Regelmatig wordt deelgenomen aan "leerlingendagen" en "leerling-orkestdagen" in de regio.
! Ook wordt verwacht dat leerlingen deelnemen aan het onderling solistenconcours.
In het luchtorkest wordt aandacht besteed aan de volgende punten:
! Samenspelen met anderen (zuiverheid - ritme - maat).
! Leren spelen onder leiding van een dirigent.
! Vergroten van de repertoirekennis.
! Verbeteren van muziek lezen.
! Door wisseling van partijen kennis krijgen van de waarde van iedere afzonderlijke partij.
! Vergroten van de muzikale smaak.
! Leren luisteren naar elkaar.
! Leren elkaar te motiveren en te ondersteunen binnen het voorbereidingsorkest.
! Leren optreden voor publiek, waardoor men vertrouwd raakt met de sfeer die zo'n optreden
meebrengt.
Contributie en lesgeld:
De contributie is bepaald op jaarbasis.
Voor juniorleden (tot 18 jaar) is de contributie gereduceerd.
Het lesgeld is afhankelijk van de lesgeldprijzen van hde leraren. De hoogte van deze bedragen zijn op
te vragen bij de penningmeester.
Lessen, gegeven via de leraren van de Fanfare, zijn voor de leerling goedkoper dan particulier
inschrijven ivm toegekende subsidie
De contributie en het lesgeld worden betaald aan de penningmeester van de Fanfare. Deze zorgt voor
afdracht aan de lerarenl.
Wanneer men lid wordt van de Fanfare, betaalt men éénmalig inschrijfgeld van 35 euro. Hiervoor
ontvangt het nieuwe lid oa een muziekstandaard en een muziekmap, die gebruikt dienen te worden
tijdens lessen en repetities.
Vanaf het moment dat men lid is van de Fanfare, betaalt men contributie. Tussentijds opzeggen van
het lidmaatschap is mogelijk, maar de contributie en lesgelden lopen altijd door tot 1 juli. Het
verenigingsjaar loopt namelijk van 1 juli tot 1 juli.
De contributie en de lesgelden worden automatisch geincasseerd door de penningmeester.
Van de contributiegelden worden zaken bekostigd als:
! Onderhoud, verlichting en verwarming van de repetitieruimte.
! Aanschaf van bladmuziek, muziekinstrumenten en uniformen, en het onderhoud daarvan.
! Honoraria van dirigenten en leraren.
Naast contributiegelden ontvangt de Fanfare donatiegelden, die door de leden eens per jaar
opgehaald worden.
Overige inkomsten zijn sponsorgelden bij festiviteiten, subsidie van de gemeente, activiteiten als
kledingmarkten, rommelmarkten, enz. Wij verwachten van al onze leden dat zij ook aan deze
activiteiten deelnemen.
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Verplichtingen:
Meedoen in een vereniging schept verplichtingen. Van de leden mag worden verwacht dat zij zich
inzetten voor de vereniging door:
!
Deel te nemen aan de muzieklessen.
!
Thuis repeteren.
!
Repetities trouw te bezoeken.
!
Aanwezig te zijn bij serenades en concerten.
Door actief deel te nemen aan allerlei activiteiten voor het verkrijgen van gelden, zoals de
rommelmarkten en het oliebollen bakken, blijft het mogelijk de gezamenlijke muzikale hobby te blijven
beoefenen. Er wordt van alle leden verwacht dat zij hun loyale medewerking hieraan verlenen,
evenals aan het onderhouden van het repetitielokaal.
Instrumentarium orkest:
Trompetten, bugels, trombones, hoorns, saxofoons, baritons, tuba’s, bassen, gestemd en ongestemd
slagwerk,, etc.
Heb je zin om lid te worden?
Je bent van harte welkom!
Door een aanmeldingsformulier in te vullen wordt men lid van de Cromvoirtse Fanfare.
Dit formulier dient men bij de secretaris in te leveren.
Natuurlijk kun je ook een keer komen luisteren tijdens de repetitie.

Gegevens bestuursleden:
Heb je meer informatie nodig, dan kun je die vragen aan de bestuursleden:
Ronnie vd Hurk, voorzitter
St.Lambertusstraat 74 Cromvoirt

0411 644129

Hetty de Leijer, secretaris
Deutersestraat 10
Cromvoirt

0411 689375

Jos den Otter, penningmeester
Kerkweg 15
Cromvoirt

0411 645377

Marian vd Velden, opleiding jeugd
Deutersestraat 21
Cromvoirt

06 48948122

Bianca van Empel, slagwerkgroepen
Ruidigerdreef 4
Cromvoirt

073 5115010

Pierre van den Hurk
Margriet 5 Helvoirt

0416 373067

Dirigent voor het groot orkest:
Ralf Jacobs
Dirigent voor de slagwerkgroep:
Paul Schepers

Internet/emailadres Cromvoirtse Fanfare:
www.cromvoirtsefanfare.nl
info@cromvoirtsefanfare.nl
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AANNAMEBELEID / AANMELDINGSPROCEDURE
Degene die lid wil worden van de vereniging kan zich schriftelijk opgeven bij de secretaris of diens
plaatsvervanger.
De aanmelding en toelatingsregels zijn als volgt:
! Zodra de secretaris het aanmeldingsformulier heeft ontvangen wordt de naam van het toekomstig
lid ter kennisgeving aan alle leden in het repetitielokaal opgehangen. De leden hebben twee
weken de tijd om eventuele schriftelijke bezwaren tegen deze aanmelding in te dienen. Na deze
periode beslist het bestuur om een toekomstig lid al dan niet toe te laten.
! Als een toekomstig lid het niet eens is met de beslissing van het bestuur kan hij/zij daartegen
binnen een maand in beroep gaan. De algemene ledenvergadering zal dan tijdens de
eerstvolgende bijeenkomst een uitspraak doen.
! Het lidmaatschap van onze vereniging is strikt persoonlijk en op geen enkele wijze overdraagbaar.
Bij aanmelding zal tevens een rol spelen:
! Op welk instrument men wil gaan spelen en of er op dat moment ruimte en behoefte is aan dat
instrument.
! Is het gewenste instrument aanwezig binnen de vereniging
! Voldoet een eigen instrument aan de kwaliteitseisen welke de fanfare aan haar instrumentarium
stelt ?
! Een nieuw lid dient te voldoen aan de eisen die de fanfare stelt aan met name het regelmatige
repetitiebezoek en aanwezig zijn bij optredens, medewerking aan rommelmarkten en andere
evenementen.
! Men mag niet met een instrument van de fanfare bij een ander muziekgezelschap gaan
meespelen, tenzij door het bestuur ontheffing is verleend.
! Het lidmaatschap van een andere vereniging mag geen reden zijn om niet aan bovenstaande
eisen met betrekking tot repetitiebezoek en optredens te kunnen voldoen.
! Een nieuw lid kan worden gevraagd voor te spelen bij dirigent en/of de muziekcommissie om de
muzikale kwaliteit/niveau te beoordelen.
! Er zal rekening gehouden worden met bestaande afspraken met zusterverenigingen omtrent het
aannamebeleid
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AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende (bij personen onder 18 jaar een ouder of verzorger), geeft zich hierbij op als lid van
de Cromvoirtse Fanfare en verklaart tevens zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk
reglement van de Cromvoirtse Fanfare.
Naam:

…………………………………………………….

Voornamen:

…………………………………………………….

Geboortedatum:…………………………………………………….
Straat:

……………………………………………………..

Huisnummer:

……………………

Postcode:…………………………………………………………….
Woonplaats:………………………………………………………….
Telefoon:……………………………………………………………..
Emailadres:………………………….……….@……………………
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Bespeelt reeds een instrument?

Ja/nee*

Zo ja, welk? …………………………………….
Heeft reeds enige muzikale opleiding genoten?
Ja/nee*
Zo ja, in welke vorm en op welk niveau? ……………………………………………………………………..
Is in het bezit van een eigen instrument?

Ja/nee*

Zo ja, wat voor een instrument? ………………………………………………………………………
Zo nee, wat voor een instrument wordt gewenst?
………………………………………………………………………
Is reeds lid van een andere muziekvereniging?
Ja/nee*
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Zo ja, welke? ………………………………………………………………………
Ondergetekende is bekend met de regels voor toetreding en aanname bij de Cromvoirtse Fanfare,
welke tegelijkertijd met het aanmeldingsformulier overhandigd zijn. Hij/zij verklaart zich te houden aan
deze regels, aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de Cromvoirtse Fanfare en daarbij
loyaal mee te werken aan de doelstellingen van de Cromvoirtse Fanfare.
Plaats: ……………………………………..
Datum:………………………………………
Handtekening:……………………………..

Machtiging
-invullen in hoofdletters Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan,
De penningmeester van de cromvoirtse fanfare
om van zijn/haar ondergenoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens
contributie
IBAN

Naam en voorletters:

…………………………………..

Adres:
Postcode en woonplaats:

…………………………………..
…………………………………..

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op deze brief is vermeld.
Datum …../…../………
Handtekening……………………………………………….
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