INFORMATIE
DE BASISOPLEIDING
Wanneer kinderen in groep 4 of 5 zitten, kunnen ze in
aanmerking komen voor een muziekopleiding. Wil een kind
deze opleiding volgen, dan is het niet echt nodig dat het over
enige muziekkennis beschikt. Het is natuurlijk wel een
voordeel wanneer er aanleg is voor muziek maken.
Deze basisopleiding start na de herfstvakantie. De lessen van
de basisopleiding worden verzorgd door Hub Boesten en
noemen we OpMaat-lessen. OpMaat is voorbereidend
muziekonderwijs voor kinderen, maar dan in een moderne jas.
De cursus bestaat uit 30 lessen van 45 minuten in kleine
groepen, met aandacht voor de grondbeginselen van muziek,
een eerste kennismaking met muziekinstrumenten en veel
lied- en spelmateriaal. Na de basisopleiding kan vervolgens de
overstap gemaakt worden naar een instrument.
Op het moment dat het kind besluit de basisopleiding te gaan
volgen, krijgen de ouders een inschrijfformulier. Dit formulier
kan ook worden gedownload van de website van de harmonie.
Vul het formulier in en geef het dan af op het aangegeven
adres.
Wanneer de leerling bericht krijgt dat met de basisopleiding
kan worden beginnen, is de leerling aspirant-lid van harmonie
Wilhelmina. Voor de basisopleiding is geen contributie
verschuldigd. Wel wordt voor de basisopleiding elk jaar een
eigen bijdrage gevraagd (zie bijlage bijzondere voorwaarden).
Belangrijk: wanneer een kind zou besluiten om een
gelijkwaardige basisopleiding rechtstreeks bij een
muziekschool te volgen, wordt een aanzienlijk hoger bedrag in
rekening gebracht. De harmonie wil de basisopleiding toch
voor deze lage prijs aanbieden, omdat we ervan uitgaan, dat
het aspirant-lid na deze basisopleiding op een harmonieinstrument gaat spelen en na enige tijd een actief spelend lid
van de harmonie wordt!
DE VERVOLGOPLEIDING
Afhankelijk van inzet en aanleg heeft het aspirant-lid
waarschijnlijk na afronding van de OpMaat-lessen voldoende
vaardigheid en muziekkennis om de basisopleiding af te
sluiten. Als het aspirant-lid na afloop van de OpMaat-lessen
besluit door te gaan met de vervolgopleiding, wordt het getest
voor een harmonie-instrument. Ieder aspirant-lid krijgt de
gelegenheid om verschillende instrumenten uit te proberen en
in overleg bepaalt de harmonie welk instrument het best past
(zie ook instrument).
Na de voltooide basisopleiding (de OpMaat-lessen) kan de
opleiding voor een harmonie-instrument worden voortgezet
bij een professionele muziekopleiding. De leerlingen van de
harmonie volgen hier hun lessen. Dit noemen we de
vervolgopleiding. De meeste lessen worden in Posterholt
gegeven. In een enkel geval kan de vervolgopleiding ook door
de harmonie worden verzorgd.
De harmonie vindt een goede opleiding zeer belangrijk en we
willen dan ook zoveel mogelijk aspirant-leden de gelegenheid
bieden om deze lessen te volgen.

Of het aspirant-lid
inderdaad in aanmerking
komt voor deze
vervolgopleiding is
afhankelijk van inzet,
niveau en aanleg. De
vervolgopleiding is erg
duur: de totale kosten
bedragen € 800,- per
leerling per jaar. Slechts
een klein gedeelte van de
kosten komt voor rekening van het aspirant-lid (zie bijlage
bijzondere voorwaarden). In principe gaan we ervan uit dat
ieder aspirant-lid voldoende inzet heeft getoond en voldoende
niveau heeft behaald om de vervolgopleiding te beginnen.
De muzieklessen worden wekelijks gegeven. Hierbij worden
de schoolvakanties in acht genomen. Er wordt naar gestreefd
om deze lessen in Posterholt te laten plaatsvinden. In het
cursusjaar 2018-2019 zijn dit maximaal 35 lessen van elk 20
minuten per deelnemer in groepsverband of individueel.
Leden van 18 jaar en ouder krijgen in een cursusjaar slechts 25
lessen van 20 minuten, omdat de gemeente boven deze
leeftijd geen subsidie meer verstrekt. Op welke dag en op welk
tijdstip deze lessen worden gegeven, is afhankelijk van het
instrument dat wordt bespeeld.
INSTRUMENT
In principe is het mogelijk om elk blaasinstrument of
slagwerkinstrument te gaan bespelen. Welk instrument het
aspirant-lid uiteindelijk krijgt toegewezen is afhankelijk van
voorkeur, aanleg, geschiktheid voor een instrument, van de
behoefte binnen de harmonie aan een bepaald instrument en
aan het beschikbaar zijn van het instrument.
Het instrument wordt door de harmonie in bruikleen ter
beschikking gesteld. Uiteraard wordt verwacht dat zeer
zorgvuldig met het instrument wordt omgegaan. Daarom
wordt een officiële bruikleenovereenkomst opgesteld.
Wanneer er iets niet in orde is met het instrument, meld dit
dan direct bij de verantwoordelijke persoon (zie informatie).
Reparaties aan het instrument zijn voor rekening van de
harmonie, tenzij er aanwijsbaar onzorgvuldig mee is
omgegaan. Dan zijn de reparatiekosten voor rekening van het
aspirant-lid. Denk eraan dat een instrument gemiddeld
ongeveer € 3000,- kost en dat reparaties erg duur kunnen zijn.
De leraar legt uit hoe het instrument het best verzorgd kan
worden.
Het instrument mag incidenteel gebruikt worden voor andere
activiteiten dan binnen de opleiding of de (jeugd)harmonie,
bijvoorbeeld meenemen naar school om daar in een orkestje
te spelen. Dat mag alleen na toestemming van het bestuur van
de harmonie. Neem hiervoor contact op met Erik Cuijpers (zie
informatie). Mochten er in dit geval - ook na toestemming reparaties nodig zijn, dan zijn de kosten voor rekening van het
lid. De harmonie heeft de instrumenten niet verzekerd tegen
verlies, diefstal en beschadiging, omdat de kosten hiervan zeer
hoog zijn. Neem dus beslist geen onnodige risico's,
bijvoorbeeld het instrument uitlenen of het ergens onbeheerd
laten liggen.
DE ORKESTKLAS
De leerlingen die een halfjaar les hebben gehad op een

instrument gaan dan in groepsverband musiceren, om zo de
stap naar de jeugdharmonie te verkleinen. Na een jaar in dit
groepje gespeeld te hebben, maken ze de overstap naar de
jeugdharmonie. Deze groepjes repeteren in de Beuk op de
donderdagmiddag na schooltijd onder leiding van Jan Vossen.
Tijdens de voorspeeldag in het najaar zullen ze samen
optreden.
CONTRACT
Voordat met de basisopleiding of vervolgopleiding kan worden
begonnen, dienen de ouders een contract met de harmonie af
te sluiten. Dit contract wordt opgesteld met het doel de
deelname aan de vervolgopleiding vast te leggen. Het contract
is een bindende overeenkomst tussen de leerling en harmonie
Wilhelmina Posterholt.
DE JEUGDHARMONIE
Na ongeveer 1½ jaar wordt door de opleidingscommissie in
overleg met de muziekleraar en de jeugdharmoniecommissie
bepaald of het aspirant-lid voldoende niveau heeft om mee te
kunnen spelen in de jeugdharmonie. Het meespelen in de
jeugdharmonie maakt deel uit van de muziekopleiding. In de
jeugdharmonie wordt geleerd om in groepsverband muziek te
maken. Een goede voorbereiding op het uiteindelijke doel: het
meespelen in de grote harmonie! Omdat er voldoende
aandacht aan de techniek, de ritmiek en het samenspel
besteed dient te worden, repeteert de jeugdharmonie
wekelijks op de dinsdagavond of zondagmorgen. Natuurlijk
gaan de muzieklessen en de eventuele ondersteuningslessen
gewoon door.
DE HARMONIE
Zoals eerder gezegd, was het uiteindelijke doel van de
opleiding steeds om na een aantal jaren te kunnen meespelen
in de grote harmonie. Bij de muziekopleiding worden ook
examens afgelegd. Het eerste diploma dat behaald kan
worden is het A-diploma, het D-diploma is het hoogst
haalbare. Heeft een lid minimaal (afhankelijk van het instrument) het B-diploma behaald, dan geeft dit recht op
voorspelen bij de dirigent van de harmonie. Bij uitzondering dit ter beoordeling van de harmonie - kan ook al worden
voorgespeeld met het A-diploma. Mocht bij het voorspelen
blijken dat er voldoende niveau is, dan verwachten we het lid
elke vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in De Beuk
meespeelt in de grote harmonie. Het is wenselijk dat het lid
dan ook blijft meespelen in de jeugdharmonie. De
ondersteuningslessen kunnen dan eventueel vervallen.
Muzikanten van de grote harmonie zijn actief-spelende leden.
De contributie wordt dan iets hoger (zie bijlage bijzondere
voorwaarden).

TOT SLOT
De harmonie bestaat momenteel uit ongeveer 65 actief
spelende leden. Een bloeiende vereniging dus! De harmonie
houdt één keer per jaar een voorspeeldag. Alle aspirant-leden
laten dan horen hoe goed ze al op hun blokfluit of harmonieinstrument kunnen spelen. Ook wordt er bijna jaarlijks een
onderling concours voor alle aspirant-leden en actief-spelende

leden gehouden. Dan wordt de muzikale prestatie beoordeeld
door een jury en hierbij kan een prijs worden gewonnen.
In het Posters Waekblaad staat elke week informatie over de
harmonie. Deze informatie wordt ook per e-mail verspreid.
Behalve muzikale activiteiten staan er ook heel wat andere
activiteiten op het programma. De jeugdharmonie gaat bijvoorbeeld elk jaar een weekend op kamp of maakt een
uitstapje en er wordt elk jaar in samenwerking met andere
jeugdharmonieën een grote muziekdag of een concertmiddag
gehouden. In de loop van het jaar verzorgt de jeugdharmonie
ook nog enkele concerten. De ouders van de aspirant-leden
willen we vragen om het volgen van de muzieklessen en het
regelmatig thuis repeteren te stimuleren en controleren.
Nogmaals, bedenk dat de hele opleiding veel moeite, tijd en
geld kost! Zijn er na het lezen van deze informatiegids nog
vragen, neem dan contact op met een van onderstaande
personen.
INFORMATIE
vragen over de harmonie:
Mart Janssen | voorzitter | 0475 40 3914
voorzitter@harmonieposterholt.nl
Marian vd Vorst-Demarteau | secretaris | 0475 40 2874
secretaris@harmonieposterholt.nl
vragen over alle betalingen:
Leon Zeegers | penningmeester | 0475 40 3834
penningmeester@harmonieposterholt.nl
vragen over de basis- en vervolgopleiding:
Eef Bustin-Voesten | 0475 85 0645
opleiding@harmonieposterholt.nl
vragen over (reparaties) koper en slagwerk:
Jos Cals | 0475 40 3856
instrumentbeheer1@harmonieposterholt.nl
vragen over (reparaties) houtinstrumenten:
Martine vd Venne | 0475 40 3790
instrumentbeheer2@harmonieposterholt.nl
alle overige vragen over instrumenten:
Erik Cuijpers | 0475 21 9745
instrumentbeheer3@harmonieposterholt.nl
vragen over de jeugdharmonie:
Denise Verbert | 0475 40 1227
jeugdharmonie@harmonieposterholt.nl
doorgeven wijzigingen adresgegevens:
Wim Veelen| 0475 40 2511 | ledenadministratie
ledenadministratie@harmonieposterholt.nl
doorgeven wijzigingen lidmaatschap:
Marian vd Vorst-Demarteau | secretaris
secretaris@harmonieposterholt.nl

BIJZONDERE VOORWAARDEN
BIJ HET VOLGEN VAN EEN MUZIEKOPLEIDING BIJ HARMONIE WILHELMINA
POSTERHOLT IN HET CURSUSJAAR 2018-2019
1.

Aspirant-leden (leden die een blokfluitopleiding of een muziekopleiding
volgen) jonger dan 18 jaar betalen € 55,- contributie en aspirant-leden
ouder dan 18 jaar betalen € 75,- contributie.

2.

Actief spelende leden (leden die meespelen in de harmonie) jonger dan 16
jaar betalen € 63,- contributie en actief spelende leden ouder dan 16 jaar betalen € 75,- contributie.

3.

In februari ontvangt het lid een nota voor de betaling van de contributie. De contributie dient uiterlijk 31
mei betaald te zijn. Betaling in twee termijnen is mogelijk.

4.

Wordt men na 30 juni lid, dan betaalt men voor dat jaar de helft van de contributie. Hiervoor ontvangt
men dan direct na aanmelding een nota. Deze contributie moet binnen 30 dagen betaald zijn. Betaling in
termijnen is dan niet mogelijk.

5.

Zijn er drie of meer personen uit één gezin lid van de harmonie, dan betalen slechts de oudste twee leden
contributie. Deze regeling geldt alleen voor thuiswonende kinderen die nog geen eigen inkomen hebben.

6.

Voor de basisopleiding (vanaf groep 3, blokfluitles) betaalt het lid € 100,-. Hiervoor ontvangt men een
nota. De bijdrage dient uiterlijk na 60 dagen betaald te zijn. Betaling in twee termijnen is mogelijk.

7.

Volgen er drie of meer personen uit één gezin tegelijkertijd de basisopleiding, dan betalen slechts twee
aspirant-leden het volledige bedrag. De anderen betalen dan ieder € 55,-. Deze regeling geldt alleen voor
thuiswonende kinderen die nog geen eigen inkomen hebben.

8.

Wordt het aspirant-lid na de test toegelaten tot de vervolgopleiding, dan krijgen de ouders een
opleidingscontract aangeboden. Dit contract dient uiterlijk op de vermelde inleverdatum bij de harmonie
te worden ingeleverd, ondertekend door een ouder/verzorger.

9.

Leden jonger dan 18 jaar betalen voor de vervolgopleiding een bedrag van € 190,-. Leden van 18 jaar en
ouder betalen een bedrag van € 210,-. Het resterende bedrag van de cursuskosten én de examenkosten
worden door de harmonie betaald. Een gedeelte van het restbedrag wordt door de gemeente
gesubsidieerd.

10. De eigen bijdrage voor de vervolgopleiding wordt jaarlijks door het bestuur van de harmonie vastgesteld.
Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de gemeentelijke subsidies. Tegelijk met het
opleidingscontract ontvangt het lid een nota. Uiterlijk na 60 dagen dient de eigen bijdrage betaald te zijn.
Betaling in twee termijnen is mogelijk. Is de eigen bijdrage na 60 dagen niet volledig betaald, dan kan de
vervolgopleiding door de harmonie worden stopgezet. Er wordt in dat geval een bedrag van € 100,- in
rekening gebracht voor de reeds gevolgde lessen.
11. Volgen er drie of meer personen uit één gezin tegelijkertijd de vervolgopleiding, dan betalen slechts de
twee meestbetalende personen het volledige bedrag. De anderen betalen dan ieder de helft van de eigen
bijdrage. Deze regeling geldt alleen voor thuiswonende kinderen die nog geen eigen inkomen hebben.
12. Mocht uit het schriftelijk of mondeling rapport van de leraar en/of de mentor blijken dat de inzet van een
leerling tijdens de vervolgopleiding niet voldoende is of dat er veel lessen verzuimd worden zonder geldige
redenen, dit laatste ter beoordeling van het bestuur van de harmonie, dan kan het bestuur besluiten dat
de vervolgopleiding gestopt wordt.
*****

