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Voorwoord 

 
Beste muzikanten en ouders/verzorgers,  

De zomervakantie is weer voorbij en de instrumenten en drumstokken mogen weer uit de tas voor 

weer een leuk nieuw muziekjaar!  

Met dit infoboekje willen we alle belangrijke informatie met jullie als leerlingen maar ook met jullie als 

ouders delen.  

Lees het boekje goed door en kijk welke commissieleden als contactpersoon bereikbaar zijn. De 

mededelingen per mail afkomstig van de secretaris (Cindy Conjaerts-Janssen) zijn belangrijk en 

bevatten wekelijks veel informatie voor alle leden. Het is telkens wel even screenen, wat voor de jeugd 

bestemd is en wat niet. Mocht je deze mededelingen liever niet ontvangen, geef het dan aan bij een 

van de commissie leden.  

Onze vereniging heeft ook een eigen website: http://www.fanfarekoningslust.nl En uiteraard zijn 

we ook te volgen op facebook! De website gaat in alle waarschijnlijkheid dit jaar veranderen. 

Hiervan wordt u via de mail van op de hoogte gesteld.  

Wij willen iedereen veel muziekplezier wensen en we zullen elkaar regelmatig tegenkomen!  

Groetjes van de Commissie Jeugdzaken ( Anja, Elle, Anne en 

Pieter)  

 

  

about:blank
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1. Hoe verloopt de muzikale wereld binnen de vereniging?  

Als je begint met muziek maken is er een bepaalde route die de leerling af gaat leggen om uiteindelijk 

samen muziek te kunnen maken. De leerling start met muziekles nieuwe stijl. Natuurlijk is het 

belangrijk om noten te leren lezen. Daarnaast willen we de kinderen kennis laten maken met muziek 

in de breedste zin van het woord. Door de instrumenten die via Samen Door (subsidie van de 

provincie) zijn aangeschaft kan er tijdens de lessen gebruik worden gemaakt van een scala aan 

muziekinstrumenten waardoor er ook voor veel afwisseling gezorgd kan worden zodat de kinderen het 

ook leuk blijven vinden. Ook tijdens de muzieklessen binnen schooltijd kunnen deze instrumenten 

worden ingezet. Tevens kan de muzieklerares bij de naschoolse lessen gebruik maken van het 123-

zing lesprogramma dat door KC de  Avonturier is aangeschaft. De muzieklerares die nu start, Jenny 

Leerschool is ook dirigente van muziekverenigingen en speelt zelf ook trompet. Voor ons als 

vereniging is dit zeker positief! 

Omdat we begrijpen dat leerlingen de kans moeten krijgen om kennis te maken met muziekles is er 

een proefperiode van 6 weken les waarna we ervan uitgaan dat de leerling de rest van het jaar de 

lessen blijft volgen, als binnen die termijn van 6 weken niet is doorgegeven dat de leerling stopt. 

De kosten van muziekles nieuwe stijl per leerling bedragen 95 euro per jaar en 10 euro voor een 

blokfluit. De factuur voor deze lessen wordt in januari verstuurd, deze worden in een keer betaald. 

Het doel van de vereniging is om een leerling te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling om middels de 

muzieklessen te komen tot muzikant bij de fanfare of drumband.  

De route ziet er als volgt uit:  

1. Muziekles nieuwe stijl (1-2 jaar, afhankelijk van 

muziekleraar) + muziek samen door.  

2. Muziekles (instrument of slagwerk) – duur onbekend +muziekles samen door.  

3. Theorie: lessen en examen – tijdens muzieklesperiode  

4. Praktijkexamen – na behalen theorie en tijdens muzieklesperiode  

5. Na behalen diploma A -> naar fanfare of drumband  

6. Eventueel vervolg muziekles richting diploma B en daaropvolgende diploma’s 
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2. Muzieklessen koper blaasinstrument, saxofoons en slagwerk  

Opleidingen algemeen Elke leerling krijgt 36 lessen van 20 minuten in een jaar. Een muziekjaar loopt 

parallel aan het schooljaar. Ouders zijn van harte welkom om de muziekles bij te wonen, dit noemt 

men de kijkles. Deze staan ingepland in het lesschema. De kijklessen worden ingedeeld door de 

muziekdocent. Mochten de ouders een andere muziekles bij willen wonen mogen ze dit afstemmen 

met de muziekdocent.  

Rapporten Alle leerlingen krijgen 2x per jaar een rapport via de digitale snelweg. Mocht je 

een examen afleggen, gelden de punten van het examen als rapport.  

Kosten muzieklessen  

 Muzieklessen: (incl. eventuele examenkosten) € 228,00 -  

 Lesmateriaal : Dit betaalt de vereniging  

 Instrument: Dit is in bruikleen van de fanfare/drumband E.M.M. Wij vragen een 

jaarlijkse contributie, zie hieronder.  

Betalingen Het is mogelijk om de muzieklessen in termijnen te betalen. Iedere leerling 

ontvangt een machtiging om aan te geven of betaling in termijnen of in een keer wenselijk 

is.  

Als je ervoor kiest om muziekles te volgen, dan is dit voor een heel jaar. Omdat we afspraken maken 

met de muziekleraren is het wenselijk dat de lessen voor het hele jaar worden gevolgd. Alleen in 

uitzonderlijke gevallen en na overleg met de leerkracht en de contactpersoon van de 

jeugdcommissie/bestuur kan hiervan afgeweken worden.  

Verder is het niet mogelijk om van instrument (docent) te wisselen door het jaar heen (mits vooraf 

wegens bepaalde reden dit besproken en afgestemd is met een commissielid of bestuurslid).  

Contributie Ieder lid start als aspirant lid (muziekles nieuwe stijl). Bij de overstap naar het bespelen 

van een instrument c.q. slagwerk wordt dit omgezet in een lidmaatschap van de fanfare. Voor de 

jeugdleden geldt een contributie van € 20,00 per jaar.  

Ziekte docent: Wanneer een docent ziek is of een keer niet aanwezig kan zijn zal hij zelf een 

andere datum prikken waarop de les wordt ingehaald. De leraar neemt hiervoor zelf contact op met 

zijn eigen leerlingen. 

Lesplanning De lesplanning wordt door de docent i.o.m. commissie Jeugdzaken opgesteld. Hier 

wordt rekening gehouden met de vakantieperiodes en/of concerten. Let op: het kan zijn dat er niet 

wekelijks les is i.v.m. het totaal aantal lessen van 36 per muziekjaar. Dit staat duidelijk op het 

lesrooster aangegeven.  
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Examens Afhankelijk van de voortgang van de leerling wordt jaarlijks in overleg met de docent 

bekeken welke leerlingen in aanmerking komen om op examen te gaan. Een examen bestaat altijd uit 

een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte.  

Theorie Het theorie-examen vindt meestal plaats in juni en wordt vooraf gegaan door enkele weken 

theorieles.  

Praktijk Als je het theorie-examen hebt behaald, wordt in overleg met de docent bekeken wanneer je 

klaar bent voor het praktijkexamen. Dit examen kan op diverse momenten in het jaar plaatsvinden.  

Als je dit eerste examen met een voldoende hebt afgerond krijg je het A-diploma. In totaal zijn er 4 

diploma’s te halen ( A,B,C en D). Na het volgen van een aantal jaren muziekles kan de leerling 

instromen bij de fanfare/drumband. Dit in overleg met de dirigent van fanfare/drumband en de 

muziekleerkracht. 
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3. Contactgegevens docenten muziekles  

Bugel/Trompet/Bariton:  

Naam: Michel Hendriks  

Tel. Nr.: 06–37300464  

E-mailadres: michelhendriks2@gmail.com  

Afmelden bij voorkeur per app/sms bericht  

 

Slagwerk: 

Naam: Patrik Vlassak   

Tel. Nr.: 06-55345224  

E-mailadres: patrickvlassak@home.nl  

Afmelden bij voorkeur per sms/app 

 

Saxofoon:  

Naam: Willem Lindelauf  

Tel.nr.: 06 – 22822641  

E-mailadres: wlindelauf@home.nl  

Afmelden bij voorkeur per app/sms bericht  

 
Muziekles nieuwe stijl, hoorn/klein koper: 
Naam: Jenny Leerschool 
Tel.nr: 06-12312436   
E-mailadres: jennyleerschool@gmail.com. 
Afmelden bij voorkeur app/sms bericht. 
 
Trombone:  

Naam: Max van den Brand  

Tel.Nr.: 06 – 27 58 06 90  

E-mailadres: maxvdbrand@live.nl  

Afmelden bij voorkeur per app  

 
Gitaarles:  
Naam: Theo Collaert  
Tel.nr: 06-50470821  
E-mailadres: t.collaert@gmail.com  

Afmelden bij voorkeur per app  

 

 

Tijdig afmelden voor een les, uiterlijk ’s ochtends voor de les, bij de eigen docent. Deze 

gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden (mits overmacht en na overleg met docent).  

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


8 
 

4. Samenspeelgroepje  “samen door”.  

Sinds 2 jaar zijn wij gestart met het samenspeelgroepje “samen door”. Dit is ontstaan ter vervanging van 

het jeugdorkest. Doel van dit samenspeelgroepje is om de leerlingen op een laagdrempelige en vooral 

leuke manier samen muziek te laten maken. Dit is zeer goed bevallen, waardoor is besloten om hiermee 

door te gaan.  

Momenteel is het een groepje van 4 leerlingen. In oktober starten deze lessen voor deze 4  leerlingen 

weer die afgelopen jaar al muziekles van samenspeelgroepje “samen door” volgden. De lessen worden 

gegeven door Jenny Leerschool. 

In februari starten de nieuwe leerlingen die vanaf september zijn gestart op een muziekinstrument met 

een apart samenspeelgroepje. 

In mei worden de 2 muziekgroepen samengevoegd, dit in overleg met Jenny, zij zal inschatten of dit 

haalbaar is, of eventueel een gedeelte van de tijd samen en een gedeelte apart. Dit zal ter zijner tijd met 

jullie worden gecommuniceerd. 
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5. Afsluiting muziekjaar  

Omdat alle leerlingen elk jaar goed hun best doen is het nadat alle muzieklessen gevolgd zijn, de 

zomervakantie in zicht is en de laatste lesdagen zich aankondigen, tijd voor de jaarlijkse afsluiting.  

Als afsluiting hebben we ieder jaar met alle jeugd in opleiding (ook de blokfluiters) en 

jeugdorkestleden van alleen Koningslust een gezellig uitstapje. Dit uitstapje wordt gepland in de 

laatste schoolweek. 

Tijdens dit uitstapje staat plezier uiteraard voorop, maar hebben we ook altijd even aandacht voor 

degene die gedurende het muziekjaar hun muziekdiploma of blokfluitcertificaat hebben behaald. De 

diploma’s en certificaten worden tijdens deze middag uitgereikt. De middag wordt traditiegetrouw 

afgesloten met wat lekkers te eten. 

6. Fanfare en drumband  

Muziek maken in de grote fanfare of drumband Zoals eerder benoemd mag je na het behalen van je 

A-diploma ook deelnemen in de fanfare of drumband.  

Wij stellen het op prijs als iedereen zoveel mogelijk een gehele repetitie van de fanfare bijwoont (tenzij 

anders afgesproken). Als je niet aanwezig kunt zijn, of maar de helft van de repetitie dien je je 

(gedeeltelijk) af te melden. Zie contactgegevens onderaan deze pagina. Dit geldt ook voor alle andere 

activiteiten van de fanfare of drumband. Als er een optreden is, dan wordt er ook altijd een generale 

repetitie vooraf gepland.  

Mededelingen Vanuit de secretaris van de vereniging (Cindy Conjaerts-Janssen) wordt wekelijks per 

mail een mededelingenoverzicht naar alle leden gestuurd. In deze mail vind je informatie over de 

activiteiten, optredens en repetities: lees deze mail altijd goed door.  

Repetitietijden fanfare en drumband Maandag van 19.30-21.30 uur incl. pauze. Er is iedere maandag 

repetitie, mits er in de planning en/of mededelingen wordt aangegeven dat er geen repetitie is.  

 

Afmelden Fanfare: William Joosten  

Tel. Nr.: 06 – 13 19 85 93 bij voorkeur via de app of sms 

E-mail: sjoesterke@home.nl  

 

Drumband: Patrick Vlassak  

Tel. Nr: 06-55345224 bij voorkeur via app of sms 

E-mail:patrickvlassak@home.nl  

 

about:blank
about:blank
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7. Jaarplanning  

Iedereen zal een lesrooster ontvangen van hun contactpersoon vanuit de 

jeugdcommissie. Hierop zijn alles lesdagen vermeld. De gitaarleraar zorgt zelf voor de 

afspraken met zijn leerlingen. 

Onderstaande datums graag noteren in jullie agenda!! 

● 12 maart 2023: voorspeelmorgen, deelname door alle muziekleerlingen! 

● 29 oktober 2023: Jeugd orkest treffen, deelname muzikanten samenspeelgroepje(s) 

● 7 Juli 2023: uitstapje voor alle leerlingen die muziekles volgen  

8. Felicitaties 

In het leerjaar 2021/2022 was er niemand die op examen ging.  
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9. Overzicht commissie Jeugdzaken  

De commissie Jeugdzaken heeft de taken onderling verdeeld, uiteraard is ieder lid ook op de hoogte 

van wat er bij alle jeugdleden speelt.  

 

Contactpersoon Taken 

Anja Peeters: 

peeters-joosten@home.nl 

06 – 48 50 87 97 

Contactpersoon Hoorn (jenny) 

Contactpersoon Blokfluit (jenny) 

Contactpersoon basisschool de Springplank 

Schakel jeugdorkestcommissie  

Anne Teeuwen: 

Anne.Teeuwen.1995@hotmail.com 

06 – 11 89 20 95 

Contactpersoon Sax (Willem) 

Contactpersoon PR/Facebook/Notenkraker 

Contactpersoon voorspeelmiddag 

Contactpersoon Jeugdorkesttreffen 

Elle Schreurs: 

elleschreurs@outlook.com 

06 – 14 52 22 01 

Contactpersoon Klein koper (Michel) 

Contactpersoon Examens (Myoutic) 

Contactpersoon solistenconcours 

Pieter van Bommel: 

pietervanbommel@icloud.com  

06 – 15 55 59 09 

Schakel bestuur Fanfare en Drumband EMM 

Contactpersoon uitstapje 

contactpersoon trombone (Max) 

contactpersoon slagwerk  

De commissieleden zullen proberen om regelmatig een bezoek te brengen aan de muziekles, niet 

alleen om de voortgang van de leerling te kunnen volgen, maar ook om de verbinding te houden met 

de docent. 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

