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1.

Voorwoord

Beste belangstellende, beste lid,
Dit informatieboekje is voor twee doelgroepen bedoeld. Enerzijds om aspirantleden en hun ouders/verzorgers die belangstelling hebben voor een lidmaatschap
van onze vereniging, informatie te geven. Anderzijds voor leden van onze vereniging, om te gebruiken als handig opzoekboekje om informatie nog eens terug te
lezen.
Harmonie Sint Servaes is een bloeiende en boeiende vereniging die zich in het
hart van de Dintherse samenleving bevindt. Met ruim 120 leden wordt in diverse
50 leden in haar korps en staat onder leiding van onze dirigent Eric Swiggers.
Voordat je daar mee mag gaan spelen, speel je na enige tijd eerst in het opstaporkest en later in het opleidingsorkest. Deze orkesten staan beide onder leiding van
onze jeugddirigent Arian Deckers.
Daarnaast kun je in onze vereniging ook opgeleid worden als slagwerker. Na enige
tijd kun je meespelen in de C-selectie van de slagwerkgroep, na enkele jaren ga je
naar de B-selectie en tot slot speel je in de A-selectie. Deze groep bestaat al jaren
uit zo’n 15 leden. Alle slagwerkactiviteiten staan onder leiding van onze instructeur Tonn van de Veerdonk. Met zes orkesten en een tiental commissies is er van
alles te doen in onze vereniging en biedt dat wekelijks een leuk tijdverdrijf aan
veel mensen.
In dit boekje vind je allerlei afspraken die met onze vereniging te maken hebben,
zoals de repetitietijden per orkest, bestuurssamenstelling, informatie over de
activiteiten, contributie en lesgelden, voorwaarden voor deelname aan één van
de orkesten, aandachtspunten voor leerlingen en leden, belangrijke telefoonnummers én informatie over de Stichting Vrienden van Servaes.
Heb je na het lezen van dit boekje nog vragen, neem dan gerust contact op met
één van de bestuursleden. Veel meer informatie is ook te vinden op onze website
www.st-servaes.nl.
Lambert van der Ven
Voorzitter
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2.

Repetities

Repetities vinden plaats in ons eigen verenigingsgebouw:
De Muziekfabriek
Abdijstraat 53
5473 AC Heeswijk-Dinther
T 0413-785473

Harmonieorkest
Repetitieavond :

donderdag van 20:00-22:00 uur*

Repetitielokaal :

De Muziekfabriek, T 0413-785473

Dirigent:

Eric Swiggers, T 06-10680385

Afmelden bij:

Marianne van Beekveld, T 06-13199349

* Elke 6 weken begint je groepsrepetitie om 19:00 uur

Opleidingsorkest
Repetitieavond :

vrijdag van 18:30-19:45 uur

Repetitielokaal :

De Muziekfabriek, T 0413-785473

Dirigent:

Arian Deckers, T 06-22447751

Contactpersoon:

Loes Vermeltfoort, T 06-28727366
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Opstaporkest
Repetitieavond :

donderdag van 18:45-19:30 (1x per 2 weken)

Repetitielokaal :

De Muziekfabriek, T 0413-785473

Dirigent:

Arian Deckers, T 06-22447751

Contactpersoon:

Loes Vermeltfoort, T 06-28727366

Slagwerkgroep A-Selectie
Repetitieavond :

maandag van 20:30-22:00 uur

Repetitielokaal :

De Muziekfabriek, T 0413-785473

Instructeur:

Tonn vd Veerdonk, T 06-55931820

Contactpersoon:

Maurice Bissels, T 06-52073797

Slagwerkgroep B-Selectie
Repetitieavond :

maandag van 19:30-20:30 uur

Repetitielokaal:

De Muziekfabriek, T 0413-785473

Instructeur:

Tonn vd Veerdonk, T 06-55931820

Contactpersoon:

Maurice Bissels, T 06-52073797
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Slagwerkgroep C-Selectie
Repetitieavond :

donderdag van 16:40-17:10

Repetitielokaal:

De Muziekfabriek, T 0413-785473

Instructeur:

Tonn vd Veerdonk, T 06-55931820

Contactpersoon:

Maurice Bissels, T 06-52073797
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3.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Lambert van der Ven
Abt v.d. Venstraat 18, 5473 DC Dinther
T 0413 - 293898
voorzitter@st-servaes.nl

Secretaris / PR

Myrtille Timmers
De Essenburgh 13, 5473 PB Dinther
T 0413 - 301254
secretaris@st-servaes.nl

Penningmeester

Mandy Verhoeven
Fokkershoek 27, 5473 VD Heeswijk
T 0413 - 296244
penningmeester@st-servaes.nl

Coördinator Opleidingen
Vice-voorzitter

Loes Vermeltfoort
Irenestraat 32, 5473 ED Dinther
T 06-28727366
opleiding@st-servaes.nl

Muziekcommissie

Els Verdonk
Donkerendijk 32, 5473 CS Dinther
T 0413 – 293501

Instrumentarium

Fred Verkuijlen
Nassaustraat 1, 5473 ET Dinther
T 0413 - 292899

Coördinator slagwerk

Maurice Bissels
Seinehof 12, 5463 AW Veghel
T 06-52073797

Een uitgebreid commissieledenoverzicht is te vinden op de website.
5

4.

Activiteiten van de vereniging








Uitvoering van concerten zowel binnen als buiten de gemeente
Bernheze
Opluisteren van feestelijkheden in de Dintherse gemeenschap
Brengen van serenades bij jubilea enz.
Opluisteren van kerkelijke plechtigheden
Deelname aan muziek- en marswedstrijden en concoursen
Individuele deelname aan solistenwedstrijden

Wat betekent dat voor elk lid ?








Dagelijkse thuisoefening van tenminste 30 minuten
Wekelijks repetitiebezoek
Eventueel wekelijks les
Extra repetities tijdens voorbereiding op concours
Circa 15 optredens per jaar
Medewerking verlenen aan activiteiten in het belang van
de vereniging, zoals donateursactie en oud-ijzer actie
Jaarlijkse feestavond of uitstapjes voor de verschillende
geledingen
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5.

Contributie en lesgeld

De contributie voor het lidmaatschap van Harmonie Sint Servaes bedraagt €95,- (indien je geen
muziekles volgt).
Voor leden die lessen volgen, gelden de volgende tarieven:


Leerling harmonieorkest 15 min les:
contributie + lesgeld muziekschool €296, Leerling harmonieorkest 20 min les:
contributie + lesgeld muziekschool €340, Leerling slagwerkgroep:
contributie + lesgeld slagwerk €322, Spelend lid harmonieorkest en leerling:
contributie + ½ lesgeld muziekschool €264, Spelend lid slagwerkgroep en leerling:
contributie + ½ lesgeld slagwerk €255, Ereleden betalen géén contributie
De tarieven worden bij wijzigingen van de lesgelden door de muziekschool
aangepast.
Volgen er binnen een gezin méér dan 2 personen les, dan verleent de harmonie een korting op het lesgeld van 20% voor
het gehele gezin.

Opzeggen van het lidmaatschap kan door een e-mail te sturen aan de secretaris, via secretaris@st-servaes.nl. Gedurende een muziekjaar is het
NIET mogelijk een lidmaatschap op te zeggen. Opzeggen voor een volgend
muziekjaar kan jaarlijks vóór 1 augustus.
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De blaasmuzikanten krijgen les van een docent van het MIK. Deze lessen
vinden plaats in De Muziekfabriek. In het lesgeld voor de leerlingen is een
korting van onze vereniging verwerkt.
De slagwerkers krijgen les van Tonn van de Veerdonk van Rhythm Impact.
Deze lessen vinden plaats in De Muziekfabriek.
Aan elke muzikant wordt door de harmonie een instrument ter beschikking gesteld. Het is mogelijk om van een eigen instrument gebruik te maken, mits de dirigent/muziekdocent de kwaliteit daarvan voldoende acht.
Voor leden en leerlingen met een eigen instrument geldt een korting van
€27,- op contributie of lesgeld. Het onderhoud komt dan voor eigen rekening.

Betalingswijze
Bij aanmelding wordt u gevraagd een machtiging te tekenen voor automatische incasso van de lesgelden in twee halfjaarlijkse termijnen.
Behalve in bijzondere omstandigheden is men steeds het lesgeld en de
contributie voor een vol verenigingsjaar verschuldigd (1 augustus t/m 31
juli).
Het rekeningnummer van onze vereniging waarop wordt geïncasseerd is
Rabobank NL75 RABO 0111 6028 31, BIC RABONL2U.
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6.

Toetreden tot de verschillende orkesten

Opstaporkest
Opname in het opstaporkest vindt in principe plaats na 1 jaar les.

Opleidingsorkest
Opname in het opleidingsorkest vindt in principe plaats zodra het Adiploma behaald is (na ± 3 jaar).

Harmonieorkest
Opname in het harmonieorkest vindt plaats bij het behalen van het Bdiploma. Deze leden zijn dan nog verplicht om 1 jaar bij het opleidingsorkest te blijven. Voor fluit, fagot en hobo geldt dat muzikanten de intentie
moeten hebben om C-niveau te behalen. Zij-instromers moeten B-niveau
hebben. Voor fluit, hobo en fagot geldt C-niveau. Een en ander te beoordelen door de dirigent.

Slagwerkgroep
In onze vereniging zijn drie slagwerkgroepen. Na ongeveer één jaar les ga
je meespelen in de C-selectie. Wanneer je het A-diploma hebt, kun je
overgaan naar de B-selectie. Ben je in het bezit van het B-diploma, dan
ben je klaar voor de overstap naar de A-selectie. Een en ander is ter beoordeling aan de slagwerkinstructeur.

Dienstjaren worden opgebouwd uit jaren bij onze vereniging, vermeerderd met jaren die bij andere korpsen zijn gemaakt. De ledenlijst van de
secretaris is leidend.
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7.

Aandachtspunten leerlingen

Om de muziekopleiding zo succesvol mogelijk te laten verlopen, is het
noodzakelijk dat je iedere dag een half uur oefent en iedere week de les
bezoekt.
Als je verhinderd bent om de wekelijkse les bij te wonen moet je dat tijdig
laten weten aan je docent(e).
Elk jaar organiseert de harmonie op een zondag in februari/maart een
voorpeelmiddag voor leerlingen. Daar kunnen zij alle leden, hun ouders en
familieleden laten horen wat ze in hun mars hebben.
Jaarlijks vindt een evaluatie van de vorderingen plaats.
De harmonie stelt iedere leerling, indien voorradig, een instrument ter
beschikking. Zorg ervoor dat je instrument goed wordt onderhouden. Dit
betekent dat je het na gebruik goed droogmaakt, schoonmaakt en in de
koffer of foedraal opbergt.
Als je problemen hebt met je instrument probeer het dan nóóit zelf te
repareren! Laat eerst je docent(e) er naar kijken. Als die het niet op kan
lossen, neem dan contact op met Fred Verkuijlen. Deze zorgt voor de
noodzakelijke reparaties en kan je eventueel een vervangend instrument
geven.
Informeer bij de leerkrachten wie er in het verleden een opleiding hebben
gevolgd. Mogelijk kun je de studieboeken tegen een gereduceerde prijs
overnemen.
De keuze van het instrument dat je wilt bespelen is in principe vrij. Indien
dit instrument echter niet beschikbaar is, kun je kiezen voor een ander
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instrument dat voor de bezetting van het harmonieorkest op dat moment
belangrijk is.
Kies je echter tóch voor een instrument dat niet beschikbaar is, dan
moet je dit zelf aanschaffen of huren.
Als je vragen of problemen hebt over de opleiding kun je contact opnemen
met Loes Vermeltfoort (bestuurslid Opleidingen).
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8.

Aandachtspunten leden orkesten

Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij altijd de repetities bezoekt. Verstoring van de aandacht is erg vervelend. Daarom is het ook dringend gewenst dat iedereen op tijd aanwezig is.
Concerten en andere optredens geven pas echt voldoening als het gehele
korps present is. Daarom wordt van elk lid verwacht dat hij/zij altijd aanwezig is.
Het is voor de dirigent/instructeur en medemuzikanten prettig te weten
wie afwezig is, en om welke reden. Tijdig afmelden voor repetitie, serenade of concert is daarvoor noodzakelijk!

Voor het harmonieorkest:

Marianne van Beekveld, T 06-13199349

Voor de slagwerkgroep:

Fred Verkuijlen, T 06-52073797
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Om repetities en optredens volledig tot hun recht te laten komen, is het
noodzakelijk dat de verschillende partijen technisch worden beheerst.
Dagelijks thuis oefenen gedurende tenminste 30 minuten is daartoe een
voorwaarde.
Alle rietblazers zorgen persoonlijk voor hun rieten. Zij kunnen deze met ±
€2,- korting per doosje kopen bij Fred Verkuijlen of Willy van Langen.
Ieder lid heeft een sectiehoofd dat het eerste aanspreekpunt is bij
bijzonderheden. Een overzicht van de sectiehoofden vind je op de speelagenda’s.
Goed onderhoud van je instrument bevordert niet alleen het eigen plezier
in musiceren, maar betekent tevens voor de vereniging een erg belangrijke kostenbesparing. Maak daarom na elk gebruik je instrument goed
droog, poets het en berg het op in koffer of foedraal. Probeer nóóit je
instrument zelf te repareren, als je niet zeker weet hoe dat moet.
Neem altijd contact op met: Fred Verkuijlen, T 0413-292899
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Aan ieder lid van de vereniging Harmonie St. Servaes wordt een uniform in
bruikleen ter beschikking gesteld, dat bestaat uit:







Pantalon met bijbehorende riem
Tuniek
Wit overhemd voorzien van embleem en clipdas
Pet voor heren van drumband en harmonie (drumband met
pluim). Hoed (voor dames harmonie)
Paar zwarte sokken
Gilet en vlinderdas

De leden van de B–selectie van de slagwerkgroep en van het opleidingsorkest krijgen een poloshirt waar eventueel een wit T-shirt of een witte
blouse met lange mouwen onder gedragen mag worden.
Het uniform wordt alleen gedragen ten dienste van Harmonie Sint Servaes en wel als volgt:
Bij serenades en straatoptredens:
pantalon met riem – tuniek – overhemd – clipdas - pet en sokken
De tamboer-maître bepaalt in uitzonderlijke gevallen in welk tenue
wordt opgetreden.
Bij concert uitvoeringen:
pantalon met riem - overhemd – gilet - vlinderdas en sokken
Elke muzikant(e) draagt zelf zorg voor bij het uniform passende laag model dichte zwarte schoenen.
Ieder draagt zorg voor deugdelijke bewaring, onderhoud en periodieke
reiniging.
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Indien aan het uniform noodzakelijke reparaties of aanpassingen dienen
plaats te vinden dient men dit op te nemen met Marja Gabriëls, T 0413296389.
Bij beëindiging van het lidmaatschap en als het uniform vervangen wordt,
dient de uniformkleding in de staat zoals deze werd ontvangen én gestoomd te worden ingeleverd bij Marja Gabriëls.

15

9.

Belangrijke telefoonnummers

Afmelden harmonieorkest
Marianne van Beekveld

06-13199349

Afmelden slagwerkgroep
Maurice Bissels

06-52073797

Uniformering
Marja Gabriëls

0413-296389

Muziekopleiding
Loes Vermeltfoort

06-28727366

Instrumentarium
Fred Verkuijlen

0413-292899

Dirigent
Eric Swiggers

06-10680385

Dirigent opstap- en opleidingsorkest
Arian Deckers
06-22447751
Instructeur
Tonn van de Veerdonk

06-55931820

Contributie en lesgeld
Mandy Verhoeven

0413-296244
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10.

Vrienden van Harmonie Sint Servaes

Het doel van de "Stichting Vrienden van Harmonie St.Servaes" is, het inzamelen van geldmiddelen om onze harmonie mede in stand te houden
en haar functioneren te bevorderen.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door, in goed overleg met het
bestuur van de harmonie, muziekinstrumenten en uniformen aan te kopen, en daar waar nodig financiële bijstand te verlenen. Bij de Stichting
zijn momenteel meer dan 200 leden ingeschreven.
Ieder die de doelstelling van de vereniging onderschrijft, kan zich aansluiten en zich eveneens als vriend laten inschrijven. Dat is mogelijk door storting van €45,- per jaar op de bankrekening van de Stichting: Rabobank
Dinther NL51 RABO 0111 6151 94, BIC RABONL2U
Het bestuur van de Stichting is uiteraard graag bereid om, aan ieder die
dat wenst, nadere informatie te verstrekken!
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

G.J.P. Barten
Raadhuisplaza 20
5473 CX Dinther
T 0413-291402
P.L.M. v.d. Ven
Heilarensestraat 39
5473 RA Dinther
T 0413-292349
J. van Gerwen
Eikenhoek 46
5473 GZ Dinther
T 0413-293663
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