Harmonievereniging Barendrecht Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement, kalenderjaar 2022
ingaande per 1 januari 2022
Contributie per 1 januari 2021:
Contributie per kwartaal
Verenigingsinstrument*
Eigen instrument

Tot 18 jaar
€ 47,€ 32,-

Volwassenen
€ 65,00
€ 50,00

*Slagwerkers betalen allen het hoge tarief ook als ze zelf een instrument thuis hebben, dit omdat zij dat
instrument niet meebrengen naar de vereniging en derhalve de diverse instrumenten van de vereniging
gebruiken.
-Ensemble zonder dirigent € 19,38 per kwartaal.
-Rustend lid: € 11,00 per kwartaal exclusief instrument
Vriendenclub (v/h donateur) De minimum bijdrage als ‘Vriend’ is € 25.00 per jaar.
Lesgelden
-Naast de contributie wordt lesgeld betaald direct aan de docent en lopen per schooljaar september t/m juni (10
maanden).
Voor seizoen 2021/2022 is het lesgeld:
36 individuele lessen per seizoen
Tot 21 jaar
21 jaar en ouder (+21% BTW)
30 minuten
10 x € 64,80
10 x € 86,50
20 minuten
10 x € 43,20
10 x € 57,72
-Twee leerlingen samen per 30 minuten betalen 20 minuten tarief.
-De kosten voor theorie- en praktijk muziekexamens komen ten laste van de leerling.
Diverse vergoedingen en kosten
-De bespelers van rietinstrumenten krijgen per jaar één doos met 3, 5 of 10 rieten tegen betaling van € 20,00.
Overige rieten, olie en andere benodigdheden kunnen bij de vereniging worden gekocht tegen inkoopsprijs.
-Men dient zelf te zorgen voor een lessenaar en een standaard voor het instrument ( event. te koop bij de
vereniging).
-Voor de Opleidingsorkesten/groepen zijn speciale muziekmappen voor € 7,00 bij de vereniging te koop.
-Lesboeken worden door de docent bepaald en zijn voor rekening van de leerling, die deze zelf aanschaft.
-Voor het MeezingKoor is een borg van € 15,00 voor de muziekmap verschuldigd. Deze wordt teruggegeven
indien de map onbeschadigd en compleet wordt ingeleverd einde van het lidmaatschap.
-De borgsom voor het uniform HarmonieOrkest is € 22,70. Een strikje bij dit uniform is te koop voor € 12,50.
-Stropdas/sjaal DagOrkest borg € 10,00
Orkesten, ensembles, koren en groepen hier vermeld met repetitietijden en locaties :
Slagwerkgroep Adrumaline
maandag
19.15 - 20.45 uur
Beginnersgroep slagwerk volw.
dinsdag
14.00 - 15.00 uur
JuniorSlagwerkgroep beginners v.a. 10 jaar dinsdag
18.15 – 18.55 uur
HarmonieOrkest
dinsdag
19.30 - 21.45 uur
Big Band Barendrecht (BBB)
woensdag
20.00 - 22.00 uur
KleuterMuziek 4 /6 jaar
donderdag 16.15 - 16.45 uur
MeezingKoor
donderdag 20.00 - 22.00 uur
DagOrkest
vrijdag
9.30 - 11.30 uur
LeerlingenOrkest
vrijdag
15.45 - 16.30 uur
JeugdOrkest
vrijdag
16.40 - 17.45 uur
Slagwerkgroep DrumsAhead
vrijdag
17.55 - 18.30 uur
BeginnersOrkest Volwassenen
vrijdag
19.00 – 20.00 uur
AspirantenOrkest
vrijdag
20.15 - 21.30 uur
Bijzonder slagwerk
vrijdag
19.15 - 20.15 uur

grote zaal
grote zaal
grote zaal
grote zaal
grote zaal
leslokaal
grote zaal
grote zaal
grote zaal
grote zaal
grote zaal
grote zaal
leslokaal/grote zaal
grote zaal 1e vrijdag v.d. maand 8x per jaar
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Individuele en groepslessen voor kinderen en volwassenen door
gekwalificeerde docenten
Maandagmiddag en avond

Klarinet en saxofoon
Viool, gitaar en piano
Blokfluit/AMV

Lennaert Mekenkamp
Jacinta Floor
Maria Prooi

Dinsdagmiddag en avond

Slagwerk gestemd/ongestemd Stijn Derwig
Saxofoon en klarinet
Lidia Broere
Dwarsfluit
Nadia Marak
Alle Koperinstrumenten
Johan Noothout
Blokfluit/AMV
Maria Prooi

Woensdagmiddag en avond

Saxofoon en klarinet

Emiel van der Heide

Donderdagmiddag en avond

Klarinet en saxofoon

Anne Overpelt

Vrijdagmiddag en avond

Alle Koperinstrumenten
Johan Noothout
Slagwerk gestemd/ongestemd Martin de Greef
Blokfluit/ AMV
Maria Prooi

Voor leden van Harmonievereniging Barendrecht is het ook mogelijk om lessen te volgen
bij muziekschool Cultuur Lokaal in de Baerne of Carnisselande.
Leden krijgen per schooljaar dan korting op het lesgeld van Cultuur Lokaal
Opgeven voor deze lessen gaat via de verenging. Heb je al les en wil je bij de vereniging in
een orkest of groep komen spelen neem dan contact op met:
sectretaris@harmoniebarendrecht.nl
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