INFORMATIE VOOR (NIEUWE) LEDEN
HARMONIE CONCORDIA GINNEKEN 2019
Van harte welkom bij Harmonie Concordia Ginneken, een harmonie die sinds 1877 actief is
in Ginneken.
De wekelijkse repetities van Concordia worden op donderdagavond gehouden in zaal
Vianden, Viandenlaan 3-5, Breda (Ginneken).
Het aanmelden als lid van Harmonie Concordia
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Saskia de Smit 06-40246276 /

smit108@ziggo.nl
Van haar ontvang je op een van de eerste repetitieavonden een inschrijvingsformulier. Je
kunt dat een week later weer bij haar inleveren. Zij zorgt dan voor de verdere afwerking en is
mentor voor de nieuwe leden. Als je vragen hebt over alles wat met het orkest te maken
heeft èn over opleidingen kun je bij haar terecht.
Concordia heeft drie orkesten, te weten:

Opstaporkest
Op donderdag van 18.30 uur tot 19.00 uur repeteert het Opstaporkest dat bestaat uit leden
die leerling zijn bij Muziekschool Nieuwe Veste en die oefenen in het samen spelen.
Voor aanmeldingen of vragen over het Opstaporkest kun je terecht bij de coördinator Franky
Visser, 076-5654213 of f.h.visser@casema.nl. Als je een avond niet naar de repetitie kunt
komen meld je je bij haar af.

Opleidingsorkest
In het Opleidingsorkest zitten de leden die reeds het A-diploma bezitten en zich verder
willen bekwamen in het bespelen van hun instrument. Het Opleidingsorkest heeft momenteel
12 leden, daarnaast spelen 14 leden van het Groot Orkest mee in het Opleidingsorkest ter
ondersteuning.
Leden van het Opstap Orkest die het HAFA-A diploma behaald hebben, kunnen na
goedkeuring van de dirigent in het Opleidingsorkest komen spelen.
Leden van het Opleidingsorkest die geslaagd zijn voor het HAFA-diploma B en waarvan de
dirigent oordeelt dat er op het niveau van het Groot Orkest gespeeld wordt, gaan over naar
het Groot Orkest.
Ria Pluk en Maartje Tendijck zijn coördinator voor het Opleidingsorkest. Ria regelt de
kleding voor de leden van het opleidingsorkest.
Ria is bereikbaar op 06-12724939 of riapluk@ziggo.nl.
Maartje bereik je op 06-20363033 of mtendijck@me.com.
Als je niet aanwezig kunt zijn bij de repetitie, meld je je bij een van hen af.
Het Groot Orkest bestaat uit bijna 60 leden die in leeftijd variëren van 12 tot 80 jaar.
Zij repeteren op donderdagavond van 20.15 uur tot 22.15. Om in het Groot Orkest mee te
kunnen spelen, moet je op zijn minst het HAFA-diploma B hebben of over voldoende
muzikale ervaring en muzikaal niveau beschikken.
Als je onverhoopt niet op de repetitie van het Groot Orkest kunt zijn, meld je je af bij
Hanneke Verdeijen: 076 – 5614409; verdeijen@xs4all.nl.
Als het orkest naar buiten optreedt, zijn de leden uniform gekleed. Hanneke Verdeijen
beheert de kostuumvoorraad.
Met (algemene) vragen over het Groot Orkest kun je terecht bij Jeanne Jongenelen,
076-5228248 of secretariaat@concordiaginneken.nl. Jeanne onderhoudt ook het contact met
Nieuwe Veste.
De drie orkesten staan o.l.v. dirigent Dick Hesselink.

Bruikleenreglement instrumenten:
Leden die niet in het bezit zijn van een eigen instrument kunnen in principe een instrument
van de harmonie in bruikleen krijgen, hiervoor wordt een borg gevraagd van € 100,00.
HARMONIE CONCORDIA GINNEKEN – INFORMATIE VOOR (NIEUWE) LEDEN – februari 2019

De huur van een instrument bedraagt € 60,00 euro per jaar/€ 5,00 per maand.
Deze huur wordt in rekening gebracht vanaf de maand van aanmelding.
Het instrument moet ingeleverd worden in de maand dat men Concordia verlaat.
Zie voor de voorwaarden onze website www.concordiaginneken.nl
Contactpersoon instrumenten: Cees de Cort (076-5659949 of cdecort@ziggo.nl.
Van alle instrumenten – zowel die eigendom zijn van Concordia als die in privébezit zijn –
worden de onderhoudskosten door de gebruiker zelf betaald.

Contributie:
Aan nieuwe leden wordt contributie in rekening gebracht vanaf de eerste dag van het
kwartaal waarin gestart wordt.
De contributie wordt vervolgens per jaar berekend, leden die in de loop van het jaar
Concordia verlaten zijn contributie verschuldigd tot het einde van het jaar.
De contributie kan desgewenst in twee termijnen betaald worden, de eerste helft in maart en
de tweede helft in juli.
Een nieuw lid/leerling op Nieuwe Veste die
- nog niet meespeelt tijdens de repetities wordt bij aanvang van het lidmaatschap
€ 35,00 contributie in rekening gebracht, ongeacht de ingangsdatum van het
lidmaatschap.
- door de docent van Nieuwe Veste en de dirigent van Concordia voldoende vaardig
beoordeeld wordt, mag mee gaan spelen in het Opstaporkest.
Bij intrede in het Opstaporkest vóór 1 juli wordt hiervoor € 35,00 contributie in
rekening gebracht en na 1 juli € 17,50.

Jaarlijkse contributiebijdrage:
GO = Groot Orkest / LO = opleidingsorkest / OO = Opstaporkest
Leden Groot Orkest
2e gezinslid GO, indien dit een thuiswonende student betreft
Leden GO die muzieklessen volgen op de Nieuwe Veste voor HAFA-diploma
Leden Opleidingsorkest (vanaf 18 jaar en ongeacht leerling de Nieuwe Veste of niet)
Leden Opleidingsorkest (tot 18 jaar en ongeacht leerling de Nieuwe Veste of niet)
Leden die leerling zijn op de Nieuwe Veste en nog niet spelen in enig orkest
Leden die leerling zijn op de Nieuwe Veste en meespelen in het Opstaporkest
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155,00
140,00
140,00
85,00
75,00
35,00
70,00

Huur instrument van de Harmonie

€

60,00

Voor een lid van het Opstaporkest dat in de tweede helft van het jaar de overstap maakt naar
het Opleidingsorkest wordt de betreffende contributie berekend vanaf het nieuwe jaar.
Bestuur
Frans van Hoogenhuyze (f.v.hoogenhuyze@gmail.com) is voorzitter van Concordia.
Jeanne Jongenelen (secretariaat@concordiaginneken.nl) is secretaris, zij is tijdens de
repetities spreekbuis van het bestuur, bij haar kun je terecht voor algemene informatie.
Leonie van Loenhout (penningmeester@concordiaginneken.nl) is penningmeester en
coördineert de commissie Scholenprojecten en de Club van 100, een belangrijke sponsorgroepering.
Nico ter Haar Romeny (nico@romeny-mail.nl) is verantwoordelijk voor muziekzaken in de
ruimste zin.
Tenslotte
Uitgebreide actuele informatie over Harmonie Concordia vind je op onze website:
www.concordiaginneken.nl en op facebook Harmonie Concordia Ginneken.
Algemene informatie: Jeanne Jongenelen (secretaris), Hooghout 10, 4817 EB Breda,
secretariaat@concrdiaginneken.nl
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