Versie: 10/02/2022

1 Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het informatieboekje van het Veldhovens Muziekkorps dat jaarlijks zal
worden uitgegeven. U dient er dus rekening mee te houden dat de informatie door
de actualiteit kan zijn ingehaald.
Dit boekje is bestemd voor de leden van het Veldhovens Muziekkorps en
belangstellenden die overwegen lid te worden van de vereniging.
Voor onderwerpen die in dit informatieboekje aan de orde komen verwijzen we u
naar de inhoudsopgave op de volgende pagina.
Wij wensen u veel leesplezier en mocht u na het lezen desondanks nog vragen
hebben vervoeg u dan bij een van onze bestuursleden.

André Boereboom,
Voorzitter
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3 Organisatie van de vereniging
3.1

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 7 personen. Elk lid van het bestuur heeft de zorg over een of
meerdere portefeuilles (commissies).
Naam
André Boereboom
Rini Stoffelen
Jan Coppens
Angelique van de Burgt
Ad Vialle
Hélène Heeren
Vacature
3.2

Bestuursfunctie
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid

Commissies

Binnen de vereniging zijn een aantal commissies actief die verregaande
bevoegdheden hebben binnen de toegekende budgetten. Hieronder vindt u een
korte beschrijving van de commissies. Voor uitgebreide informatie over
samenstelling en taken van de commissies bezoek onze website via deze LINK.
3.2.1 Muziek commissie

Zonder andere commissies tekort te doen kan een muziekvereniging niet zonder
muziek commissie.
Deze commissie zoekt de muziek uit die op het repertoire moet komen waarbij de
dirigent als adviseur aan deze commissie verbonden is. Verder bepaalt deze
commissie de gewenste samenstelling van het harmonie orkest en nodigt zij indien
noodzakelijk gastmuzikanten uit.
3.2.2 Evenementen commissie

Deze commissie organiseert alle werkzaamheden rondom elk optreden van het
Veldhovens Muziekkorps m.u.v. de muziekkeuzes. Onder de werkzaamheden wordt
verstaan: draaiboek en programmaboekje maken, bloemen bestellen, aankleding
accommodatie, creatief meedenken, verdere invulling geven aan thema optredens.
Dit alles in samenwerking met bestuur, dirigent en muziekcommissie.
3.2.3 Technische commissie

Zoals de naam van deze commissie al zegt zijn de leden van deze commissie de
“handjes” van de vereniging. Geen vraag is hun vreemd of het nu gaat om hand en
spandiensten tijdens een optreden als ook het maken van decors of andere
attributen die nodig zijn tijdens een optreden.
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3.2.4 Slagwerk commissie

De Slagwerk commissie verzorgt de organisatie van activiteiten en alle overige zaken
rondom de slagwerkgroep van het Veldhovens Muziekkorps.
3.2.5 Financiële commissie

Zonder financiën geen vereniging dus een goed beheer van de penningen is van
groot belang. Deze commissie verzorgt naast de boekhouding van de vereniging
tevens de financiële acties zoals de jaarlijkse donateur actie en de anjeractie.
3.2.6 Jeugd en Opleiding commissie

Voor aankomende muzikanten organiseert deze commissie alles wat met opleiden
en instrument te maken heeft. Een van de belangrijke taken is het bewaken van de
opleidingsvoortgang en de contacten met de muziekschool, docenten en dirigenten.
Daarnaast organiseert deze commissie voor de jongeren beneden de 16 jaar
activiteiten anders dan het maken van muziek. Voorbeelden hiervan zijn o.a.
bowlen, jeugdkamp enz.
3.2.7 Communicatie commissie

Deze commissie verzorgt alle communicatie naar externe partijen zoals krant en
weekbladen en overige media. Daarnaast beheert deze commissie onze website en
facebook pagina.
3.2.8 Materiaal commissie

De materiaalcommissie houdt zich bezig met het beheer, opslag, onderhoud en
reparatie van instrumenten en uniformen.
3.2.9 Reis commissie

De reis commissie staat binnen de vereniging bekend onder de naam “het GTT”
(Globetrottersteam). Deze commissie organiseert om de paar jaar een muzikale reis
voor de vereniging. Doel van zo’n reis is om kennis te maken met buitenlandse
muziekverenigingen en hun cultuur, en tevens de onderlinge band tussen de leden
aan te halen.
3.2.10

Lotto commissie

Om de benodigde gelden voor deze reizen bij elkaar te krijgen wordt het
Globetrottersteam ondersteund door de lotto commissie. Deze commissie verzorgt
de administratie rondom de trekking van het lottoballetje, wat o.a. inhoud het
inschrijven van leden, innen van inleggeld en uitbetalen van prijzengeld.
3.2.11

Fun commissie

Het doel van deze commissie is om naast muziek ook “fun” activiteiten te
organiseren voor onze leden.
Het organiseren van de jaarlijkse bindingsavond is hier een voorbeeld van.
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3.2.12

Lief en leed commissie

Deze commissie heeft als taak een invulling te geven aan de ledenzorg. Aandacht
geven aan leden die waar het bijvoorbeeld door ziekte minder mee gaat of leden die
iets bijzonders te vieren hebben. Om dit goed in te vullen is het van belang dat deze
commissie tijdig wordt geïnformeerd door de sectie leiders.
3.2.13

Potgrond commissie

Elk jaar in maart organiseert deze commissie de verkoop van zakken potgrond in ons
werk gebied. De opbrengst van deze activiteit is een welkome inkomstenpost op de
begroting van onze vereniging.
3.3

Secties in het harmonie orkest

Om de communicatie binnen het orkest te vergemakkelijken is het harmonie orkest
onderverdeeld in secties. Elke sectie wordt vertegenwoordigd door een sectieleider.
Sectie
Bassen & Baritons
Dragersectie
Dwarsfluiten & Hobo's
Klarinetten
Saxofoons
Slagwerk
Trombones
Trompetten & Hoorns

Sectieleider
Gerard Coppens
Eddy Maas
Gabi Bogers
Judith Kloosterman
Ronelle Luijten
Henri Luijten
Rini Stoffelen
Rinie van de Nieuwenhof

4 Orkesten
Voor alle orkesten geldt dat u altijd welkom bent om eens binnen te lopen tijdens
een repetitie.
4.1

Harmonie orkest

Het harmonie orkest (het A-orkest van het Veldhovens Muziekkorps) bestaat uit
circa 55 leden. Het repertoire varieert van licht klassiek tot zeer moderne muziek,
waarbij men zelfs hard-rock van bijvoorbeeld Deep Purple niet schuwt. Muziek voor
elk wat wils, dat is het motto.
Jaarlijks verzorgt het korps een aantal concerten, binnen en buiten Veldhoven.
Daarbij wordt regelmatig de samenwerking gezocht met andere harmonieën of
ander soortige muziek verenigingen. Ook staan er bij regelmaat themaconcerten op
het programma. Fameus zijn de twee jaarlijkse nieuwjaarsconcerten. En niet te
vergeten: elke 3 jaar staat er een concertreis in het buitenland op het programma.
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Het orkest repeteert elke maandag avond van 20:00 tot 22:15 in de kantine van
Sportvereniging Rood-Wit Veldhoven, Korze 82, 5504 MK Veldhoven.
Met ingang van 20 januari 2020 staat het orkest onder leiding van Ralf Schreurs. Ralf
is bij aantreden 31 jaar en heeft op het conservatorium Maastricht in 2014 zijn
master Klassiek Euphonium gehaald, ondertussen in 2012 afgestudeerd als docent
muziek en vervolgens in 2018 afgestudeerd in het hoofdvak Directie.
4.2

Opleidingsorkesten

Het Veldhovens Muziekkorps kent voor de opleiding tot muzikant twee orkesten.
Het Instaporkest en het Opleidingsorkest die sinds maart 2019 beiden onder leiding
staan van dirigent Stef Bazelmans. Met zijn lange ervaring als docent aan de
muziekschool worden onze leerlingen daarmee professioneel begeleid in dit
voorportaal van het grote harmonie orkest.
Instaporkest
Zodra je begonnen bent met het leren spelen van een instrument is het goed om
samen in groepsverband muziek te maken. Hier speel je eenvoudige meerstemmige
partijen zodat je snel leert luisteren naar je collega muzikanten. Na het behalen van
je A-diploma maak je de overstap naar ons opleidingsorkest.
Opleidingsorkest
Het opleidingsorkest is speciaal bedoeld voor beginnende muzikanten zowel jong als
oud die al voldoende vaardig zijn in het bespelen van hun instrument (HaFaBra A/B
niveau of minimaal 2 jaar muziekles). Dit orkest geeft je de kans samen te musiceren
en voor te bereiden op de doorstroming naar het harmonieorkest. Om in het
harmonieorkest mee te kunnen spelen moet je op het niveau van diploma B/C
kunnen spelen.
Momenteel vormt het instap- en opleidingsorkest samen één groep en oefent
wekelijks op maandagavond in de kantine van Sportvereniging Rood-Wit Veldhoven,
Korze 82, 5504 MK Veldhoven van 18:45 tot 19:45 uur.
4.3

Slagwerk groep

Ook de slagwerk en percussie groep van het Veldhovens Muziekkorps kent een
lange historie. In 1949 werd het toenmalige fanfarekorps van Veldhoven-dorp
uitgebreid met een tamboerkorps. Met name voor buiten optredens en marsen
door de straten van Veldhoven was dit een gewilde uitbreiding.
Het repertoire heeft zich door de jaren heen steeds aangepast en richt zich steeds
meer op uitvoering van concert werken. Daarom is vanaf 1 april 2005 de drumband
omgevormd tot een slagwerkgroep waarin ook melodisch slagwerk ruimschoots aan
bod komt.
De slagwerkgroep repeteert iedere maandag in de St. Cecillia kerk – Dorpstraat 18 in
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Veldhoven van 20:15 uur t/m 21:45 uur.
Paul van Lokven is sinds 2013 dirigent van de slagwerkgroep van het Veldhovens
Muziekkorps. Paul is verbonden aan Beat IT Muziekeducatie een organisatie die ook
slagwerklessen verzorgd voorafgaande aan de repetities van de slagwerkgroep.
4.4

Jeugd slagwerkgroep

Sinds 1 januari 2013 is het Veldhovens muziekkorps een jeugd slagwerkgroep rijker.
Er is gestart met acht slagwerkers maar inmiddels is de jeugdslagwerkgroep het
snelst groeiende onderdeel van het Veldhovens Muziekkorps.
De jeugd slagwerkgroep staat onder leiding van Paul van Lokven van Beat IT
Muziekeducatie die ook hun opleiding verzorgt. Die opleiding bestaat uit twintig
minuten individueel les van Paul en vervolgens nog een groepsrepetitie van
vijfenveertig minuten met de jeugdslagwerkgroep.
De tijden van de repetities zien er als volgt uit:
Iedere maandag m.u.v. feestdagen en vakanties in St. Cecillia kerk – Dorpstraat 18 in
Veldhoven:
Van 16:00 uur t/m 19:00 uur individueel lessen
Van 19:15 uur t/m 20:00 uur repetitie Jeugdslagwerkgroep
Van 20:15 uur t/m 21:45 uur repetitie volwassen slagwerkgroep
5 Muziekopleiding
In principe wordt de muziekopleiding van het Veldhovens Muziekkorps verzorgd
door Art4U (Muziekschool Veldhoven). Via ons korps krijg je daar een
gegarandeerde korting op deze muziekopleiding. Maar maak je gebruik van een
ander opleidingsinstituut of heb je een eigen professionele muziekdocent bespreek
dan met onze penningmeester welke mogelijkheden er zijn voor korting op het
lesgeld.
Hoe ziet het opleidingstraject er uit?
• In principe worden de leerlingen opgeleid voor het behalen van HaFaBra
diploma’s (A t/m D). Het A-examen doe je in het algemeen na 3 jaar les en
vervolgens doe je het B-, C- en D-examen in principe steeds om de twee jaar.
Voor het meespelen met het Harmonie orkest is een niveau van minimaal Bdiploma noodzakelijk
• Elk examen bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het is
altijd mogelijk om een examen eerder af te leggen of om een examen uit te
stellen. Dat is uiteraard afhankelijk van je talent, je inzet, je vorderingen en je
ambities.
• Voor alle fases geldt dat een leerling voor wat het theoriegedeelte betreft
8
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meerdere opties heeft. Dat betekent dat iedere leerling zelf de keuze heeft
om te bepalen wat het beste bij hem of haar past. De theorie wordt of tijdens
de instrumentale les behandeld of tijdens aparte theorielessen waarbij dan
ook nog de keuze bestaat om het solfègedeel en de receptieve vorming wel of
niet te doen. De D-kandidaat kan daarnaast nog kiezen voor de ‘recitalvariant’. De uiteindelijke keuze wordt in goed overleg met de vereniging, de
docent, de leerling en de ouders gemaakt.
• Leden van het Veldhovens Muziekkorps krijgen het instrument in bruikleen. Al
snel na de start van de opleiding kan een leerling mee gaan spelen met het
opleidingsorkest of de (jeugd)slagwerkgroep.
• Het is zeker niet zo dat de muziekopleiding alleen bedoeld is voor de (basis)
school jeugd. Zowel de opleiding aan de muziekschool als deelname aan een
opleidingsorkest is niet aan leeftijd gebonden.
6 Praktische weetjes
6.1

Contributie en lesgeld

Net zoals bij de meeste verenigingen betaal je bij het Veldhovens Muziekkorps
contributie. Tot en met 16 jaar is dat € 20 daarna € 40 per kwartaal. Deze
contributie wordt per kwartaal automatisch geïnd door de penningmeester.
Daarvoor is het noodzakelijk om bij aanmelding als lid eenmalig een
machtigingsformulier (zie eind van dit boekje) in te leveren
Elk lid krijgt van de vereniging een instrument en uniform ter beschikking. Zoals
eerder vermeld gaan onze aspirant leden op les bij Art4U of een andere opleider
voor een gedegen muziekopleiding. Als lid van het Veldhovens Muziekkorps ontvang
je een korting van 25% op het lesgeld indien de opleiding gevolgd wordt bij een
erkende opleider.
6.2

Lid worden

Heeft u interesse om lid te worden vul dan het inschrijfformulier (toegevoegd aan
het eind van dit boekje) in en email dit formulier dan naar het secretariaat
(secretariaat@veldhovensmuziekkorps.nl ). U kunt ook het online formulier op de
website invullen ( veldhovensmuziekkorps.nl/orkesten/lid-worden/ ) of het
uitgeprinte formulier inleveren op een repetitie.
Vervolgens zal op basis van ingevulde gegevens de juiste contactpersoon telefonisch
met u contact op nemen.
6.3

Instrumenten en uniformen

Een goede en verzorgde uitstraling is het visitekaartje van onze vereniging en
daarom vinden de meeste optredens plaats in het verstrekte uniform. We vragen
dan ook aan iedereen om dit uniform netjes te onderhouden. Onder het uniform
dragen we zwarte sokken en schoenen.
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Naast optredens in uniform presenteren wij ons ook in een andere uitstraling. Ook
deze aankleding wordt door de vereniging verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn o.a.
themaconcerten en optredens met een zomerse uitstraling zoals kioskconcert of
inhalen van een wandel driedaagse.
In principe krijg je als lid van het Veldhovens Muziekkorps een instrument in
bruikleen. Vanzelfsprekend verwachten wij dat hier zorgvuldig mee om wordt
gegaan en goed onderhouden. Mocht er desondanks een mankement ontstaan of
specialistisch onderhoud nodig zijn dan dient dit plaats te vinden in overleg met de
instrumentbeheerder. De instrumentbeheerder zorgt voor een opdracht aan de
instrumentmaker waarmee de correcte financiële afhandeling via de
penningmeester kan plaats vinden.
De instrumenten en uniformen van de vereniging vertegenwoordigen voor een
groot deel het kapitaal van de vereniging. De vereniging gaat er dan ook vanuit dat
met de in bruikleen gegeven materialen zorgvuldig en secuur wordt omgegaan.
Na beëindiging van het lidmaatschap dient het beschikbaar gestelde instrument
direct ingeleverd te worden evenals het chemisch gereinigd uniform.
7 Meer weten………..?
In dit informatieboekje treft u veel informatie aan over het Veldhovens
Muziekkorps. Mochten wij uw interesse hebben gewekt waardoor u nog meer
informatie wenst over onze vereniging dan verwijzen wij u graag naar onze website:
veldhovensmuziekkorps.nl.
Maar uiteraard kunt u ook contact opnemen met het secretariaat:
• Online formulier op de website: veldhovensmuziekkorps.nl/contact/
• Email: secretariaat@veldhovensmuziekkorps.nl
• Tel: 040-2539116
• Schriftelijk: Postbus 203, 5500 AE Veldhoven
Of met één van onze bestuursleden.
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8 Inschrijfformulier Veldhovens Muziekkorps
Inschrijfdatum: ____________________________________________________
Achternaam: ______________________________________________________
Roepnaam: _______________________________________________________
Voorletters: _______________________________________________________
Geboortedatum: ___________________________________________________
Straat + huisnummer: _______________________________________________
Postcode: ________________________________________________________
Woonplaats: ______________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________
Jeugdlid dan aub ook telefoonnummer ouders: __________________________
Emailadres: _______________________________________________________
Wel muziekinstrument ga je spelen: ___________________________________
Eigen instrument: Ja / Nee*
Bezit diploma: A / B / C / D*
Volgt opleiding muziekschool: Ja / Nee*
Zo ja, vanaf wanneer: _______________________________________________
Gaat opleiding muziekschool volgen: Ja / Nee*
Zo ja, per wanneer: _________________________________________________
Lid van een andere muziekvereniging: Ja / Nee*
Zo ja, welke: ______________________________________________________
Gaat spelen in het:
Harmonieorkest / Instaporkest / Opleidingsorkest / Slagwerkgroep / Jeugdslagwerkgroep*

*Doorhalen wat niet van toepassing is
In het kader van de AVG verklaren wij dat bovenstaande gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel
waarvoor ze zijn verstrekt. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Privacy Statement op onze website.
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9 Machtigingsformulier Veldhovens Muziekkorps
Ondergetekende geeft het Veldhovens Muziekkorps de volmacht om de
verschuldigde bedragen voor HaFaBra-Opleidingen muziekschool en/of contributie
voor het lid:
Naam lid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geboortedatum lid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
van zijn of haar rekening af te schrijven.
IBAN Nummer:

Datum:

Ten name van:

Handtekening:

Indien minderjarige inschrijving handtekening en naam ouder/verzorger

In het kader van de AVG verklaren wij dat bovenstaande gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel
waarvoor ze zijn verstrekt. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Privacy Statement op onze website.
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