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Muziek maken bij: 

Muziekvereniging Excelsior Genderen 

 
Muziekvereniging Excelsior te Genderen is een 

vereniging die al ruim 80 jaar bestaat. Hij is opgericht 

in 1933 en bestond toen uit alleen een fanfare orkest. 

 
Anno 2020 bestaat de muziekvereniging uit 5 

onderdelen: de fanfare, het fanfare opleidingsorkest, 

de slagwerkgroep, de jeugdgroep slagwerk en de 

Ertepikkers. 

 
De fanfare speelt momenteel in de 4e divisie en de 

slagwerkgroep is in 2016 gepromoveerd naar de 

2e divisie. Muziek maken is al eeuwenoud en kun je 

natuurlijk op verschillende manieren doen. 

 
Máááár….. muziek maken moet je leren! 

Bij Excelsior beginnen we met privé-lessen, die gegeven 

worden door de eigen docenten van de vereniging. 

 
Muziek is een kwestie van taal, rekenen en bewegen. Je 

leert noten lezen en ritmisch geluid maken op diverse 

instrumenten. Voordat je start met de privé-lessen 

maak je een keuze of je muziek wilt leren maken bij de 

fanfare of bij de slagwerkgroep. 

Als je start met de lessen, leer je spelenderwijs hoe het 
notenschrift werkt, om zo de partijen te kunnen lezen. 
Je krijgt van de vereniging een instrument in bruikleen 
waarop je thuis kunt oefenen, wat ook heel belangrijk 
is, om steeds beter te kunnen spelen. Tijdens de lessen 
wordt naast het muziek maken ook aandacht besteed 
aan de theorie en als je zover bent, kun je een 
muziekexamen afleggen bij de Stichting Kunstbalie in 
Tilburg. 

 
Muziekvereniging Excelsior geeft een aantal keer per 
jaar concerten, zoals een voorjaarsconcert, 
medewerking aan Dodenherdenking, een 
buitenconcert, een najaarsconcert, een kerst- / 
nieuwjaarsconcert en we streven ernaar eens 
per 2 jaar een groot themaconcert te organiseren. Ook 
doen we mee aan wedstrijden en/of concoursen. 

 
Tevens organiseert Excelsior de jaarlijkse 

Sinterklaasintocht, inclusief een speciale pietenband, 

leuke activiteiten voor de kinderen en een gezellige 

draaiavond; een spektakel voor jong en oud! 

 
Ook komt Excelsior aan de deur met verschillende 

acties, zodat we weer nieuwe instrumenten kunnen 

aanschaffen en instrumenten kunnen onderhouden. 

 
Heb je altijd al eens muziek willen maken, of heb je 

vroeger muziek gemaakt en wil je dit graag weer 

oppakken? Natuurlijk ben je dan van harte welkom om 

eens te komen kijken/luisteren bij een repetitie van de 

fanfare of de slagwerkgroep. 
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De kosten 
Contributie 
De maandelijkse contributie bedraagt: 
Leden t/m 18 jaar €12,00 
Leden vanaf 18 jaar €15,00 

 

Muzieklessen 
De leskosten bedragen €50,00 per maand, waarvan 
50% door de vereniging wordt betaald. Dit betekent 
dus een eigen bijdrage van €25,00. Zolang een lid les 
krijgt, is dit bedrag inclusief contributie. 

 
Lessen die niet gevolgd worden en waarvoor niet is 
afgemeld komen volledig voor rekening van de leerling. 

 

Voor zowel individuele lessen als een lidmaatschap 
geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging 
dient schriftelijk of per mail gedaan te worden bij de 
secretaris van de vereniging voor het einde van de 
maand. 
 
Het lesgeld of de contributie dient maandelijks per 
automatische incasso te worden voldaan. 

 

Examengeld 
Het examengeld komt voor rekening van de leerling. 
Wanneer de leerling is geslaagd, zal de vereniging de 
helft van dit bedrag terugbetalen. 

 

Feestcommissie 
Eens per 5 jaar wordt er een feest gegeven voor de 
leden. Men kan hier vrijwillig aan bijdragen. De kosten 
hiervoor zijn € 15,00 op jaarbasis. Wanneer je partner 
hierbij aanwezig wil zijn, geldt hiervoor hetzelfde 
bedrag per jaar. 

 

Lestijden 
Slagwerk: maandagmiddag en woensdagmiddag 
Fanfare: maandagmiddag saxofonisten en 
vrijdagmiddag klein koper. 

 
Naast de lessen van de docent verwachten we dat je 
ook thuis de nodige tijd repeteert. Hierdoor leer je het 
instrument sneller bespelen en wordt het ook steeds 
leuker. Je moet er rekening mee houden dat je 
ongeveer 15 minuten per dag thuis zult moeten 

oefenen. 
 

Ouders/verzorgers 
Van een ouder/verzorger van een leerling die muziekles 
volgt wordt natuurlijk nog al wat gevraagd: de leerling 
zal wekelijks met instrument op de muziekles moeten 
verschijnen en zal uiteindelijk deelnemen aan het 
Jeugdorkest of Fanfareorkest. Ook dient er natuurlijk 
thuis gestudeerd te worden met het instrument waar 
'soms toch net wat meer volume uitkomt dan vooraf 
gedacht'. De ouders/verzorgers van onze leerlingen 
spelen daarnaast een belangrijke rol in het steunen en 
motiveren van de leerlingen in hun fantastische hobby 
die muziek maken heet. 

 
We vinden het dan ook belangrijk om niet alleen de 
leerlingen, maar ook de ouders/ verzorgers van onze 
leerlingen te betrekken bij de vereniging. 
Ouders/verzorgers zijn als vanzelfsprekend van harte 
welkom op de concerten van hun kind. Ook betrekken 
we de leerlingen en hun ouders/verzorgers graag bij 
jaarlijkse activiteiten van de vereniging. 

Van ouders/verzorgers verwachten we echter ook een 
actieve bijdrage aan het verenigingsleven door eens op 
te treden als vrijwilliger bij bijvoorbeeld onze jaarlijkse 
acties en Sinterklaasintocht of het verrichten van hand- 
en spandiensten bij een concert. 
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Muziekinstrument en toebehoren 
Iedere muzikant krijgt een instrument van de 
vereniging in bruikleen. Reparaties zijn voor rekening 
van de vereniging, zolang deze ontstaan zijn door 
normaal gebruik. Reparaties die het gevolg zijn van 
onzorgvuldig gebruik komen wel voor rekening van de 
muzikant. Reparaties worden altijd via een bestuurslid 
geregeld. De vereniging zorgt er ook voor dat er 
periodiek een onderhoudsbeurt uitgevoerd wordt. 
Zaken als rietjes voor saxofoons en onderhoudsolie zijn 
voor eigen rekening. Bij het einde van het lidmaatschap 
dien je je instrument weer in goede staat in te leveren. 

 
Als je een eigen instrument hebt dan ben je ook zelf 
verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties. 

 

Aanschaf materiaal 
Wanneer je lid wordt van de vereniging, of lessen gaat 
volgen, wordt er gevraagd een aantal dingen zelf aan te 
schaffen: 

♫ Muziekstandaard 

♫ Potlood (voor aantekeningen) 

♫ Lesboek (zoals de leraar aangeeft) 

♫ Stevige tas (om je spullen in te vervoeren) 

 

Uniformen 
Wanneer je instroomt bij de Fanfare of Slagwerkgroep 
krijg je een uniform in bruikleen. Op het moment dat je 
je lidmaatschap opzegt, moet het uniform ingeleverd 
worden. 

♫ Zwarte broek (zelf aanschaffen) 

♫ Zwarte blouse/overhemd (vereniging) 

♫ Zwarte sokken en schoenen (zelf aanschaffen) 

♫ Blauwe stropdas/shawl (vereniging) 

Contact gegevens: 
Algemene gegevens: 
Muziekverenging Excelsior 
Bordeslaan 281 

5223 ML Den Bosch 
IBAN: NL90RABO0341506044 
Spaarkas IBAN: NL98RABO03415130738 
KvK: 40271618 

 
Repetitieruimte: 
’t Dorpshuis 
Rondendans 10 
4265 JG Genderen 

 
Repetitietijden: 
Slagwerkgroep 

Maandagavond 19:45 tot 21:30 uur 
( Bij voldoende kennis en in het bezit van een A-muziekdiploma ) 

 
Jeugdslagwerkgroep 
Maandagavond  tot  uur 

 

Fanfare 
Donderdagavond 19:45 tot 21:45 uur 
( Bij voldoende kennis en in het bezit van een A-muziekdiploma ) 

( en 19:45 uur tot 20:15 uur samenspel met fanfare bij 

voldoende kennis ) 

 
Opleidingsorkest 
Donderdagavond 18:45 uur tot 19:30 uur 

 

Ertepikkers 
Woensdagavond 19:30 tot 20:45 uur 
(oneven weken) 

Bestuursleden 
Voorzitter: Dennis van As 

06 - 45 67 82 69 
 

Secretaris: Jan Oostra 
06 - 53 94 23 34 

 
Penningmeester: Marcel Colet 

06 - 53 66 63 77 
 

Overige bestuursleden: Conny de Jong 
   Jolanda Konings 
   Mandy de Jong 
   Manon de Jong 
   Sandra Visser 

 

 
Jeugdcommissie: 

- Jeugdcoördinator Kim van Wijk 

slagwerkgroep: 06 - 10 21 77 87 

- Jeugdcoördinator Gerrit van der Heijden 
fanfare: 06 - 22 94 44 04 


