
 
 
Postbus 186 – 6850 AD Huissen 
Secretariaat: Hanneke Verhagen 

 
Informatie lidmaatschap muziekvereniging Volharding Huissen. 
 
Contributie:  Tot 18 jaar   € 11,00 per maand 

18 jaar en ouder  € 17,00 per maand 
 
Lesgeld:       
Voor leden tot 18 jaar    € 18,00 per maand 
Voor leden boven 18 jaar     € 25,00 per maand 
 
Voor leden boven 18 jaar vervalt na 4 jaar de bijdrage van de vereniging en wordt de 
leskosten volledig in rekening gebracht bij het lid.  
(Het verschuldigde bedrag wordt automatisch afgeschreven van uw rekening). 

 
De les duurt  20 à 25 minuten. 
 
Instrument en lesboeken: 
- Het instrument krijgt men in bruikleen wanneer dat nodig is. 
- De lesboeken die, in overleg met de docent, aangeschaft moeten worden zijn voor  
  eigen rekening. 
 
Overige verplichtingen: 
- Na 2 tot 6 maanden wordt van de leerling verwacht dat hij/zij met het 
  instaporkest mee gaat spelen. Er wordt verwacht dat hij/zij met optredens 
  mee zal spelen.  
- Afhankelijk van de vorderingen en ter beoordeling van de dirigent zal de leerling 
  doorstromen naar het opleidingsorkest. 
- Het is de bedoeling dat, wanneer hij/zij zover gevorderd is, hij/zij met alle  
  straatoptredens mee gaat spelen. 
- Wanneer men zover is dat hij/zij het A-examen kan doen en slaagt, dan is het de  
  bedoeling dat hij/zij doorstroomt naar het A-orkest (het grote orkest). 
 
- Het is verplicht om in de maand september een boekje loten te verkopen waarvan   
  de trekking op de avond van het “Vleiskeuren” plaatsvindt. 
-Vanaf 13 jaar wordt verwacht één avond  langs de deuren te gaan voor de 
  donateursactie. Dit gebeurt uiteraard onder begeleiding van volwassen leden. 
 
Muziekvereniging “Volharding” Huissen maakt, ten behoeve van publicaties 
gebruik van beeldmateriaal op de website in de nieuwsbrief of in  dagbladen 
 
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (of per e-mail), de 
opzegtermijn is 4 weken. 
 
Hebt u nog vragen dan kunt u zich wenden tot: 
Katja Mensink    
Bergerdensestraat 28 
6851 EN  Huissen 
Tel.nr.: 026 3794016 
E-mailadres: info@volhardinghuissen.nl 
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