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Algemene voorwaarden voor de 
muziekopleiding van Muziekvereniging 
“St.Jeanne d’Arc” 
 
Lessen 

 Een lesjaar loopt in principe parallel aan een schooljaar. Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc” 

probeert zoveel mogelijk de vakantieperioden van de Noordwijkerhoutse basisscholen te 

volgen. Leraren kunnen in overleg met de leerlingen hiervan afwijken. Er worden minimaal 

38 lessen per jaar aangeboden door Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc”.  

 De leerling gaat de verplichting aan voor een heel lesjaar. Als de leerling tijdens het lesjaar 

besluit om te stoppen, dient het lesgeld voor het hele cursusjaar voldaan te worden 

aangezien Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc” de afspraken met de docenten bij start van  

het cursusjaar vastlegt voor het hele cursusjaar.  

 Het cursusgeld kan in 1 of 2 termijnen worden voldaan. U wordt geacht de facturen te 

voldoen binnen de betalingstermijnen die op de factuur vermeld staat. Vanaf het 2e lesjaar is 

de leerling tevens contributie verschuldigd. Ieder jaar wordt het lesgeld verhoogd op basis 

van de jaarlijkse indexering. 

 Indien er op- of aanmerkingen zijn over de leraren, over de vereniging of andere leden dan 

horen wij dit uiteraard graag en doen al het mogelijke deze klachten op te lossen.  

Instrumenten 

 De leerling krijgt een instrument en een lessenaar van de vereniging in bruikleen. Hiervoor 

wordt een klein bedrag in rekening gebracht. 

De leerling dient zorgvuldig met het instrument om te gaan. Het instrument mag niet 

gebruikt worden buiten verenigingsactiviteiten om, tenzij daarvoor van te voren schriftelijk 

toestemming door Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc” is gegeven.  

 Schade voortkomend uit onzorgvuldig gebruik dient eerst te worden verhaald op de eigen 

aansprakelijkheidsverzekering.  

 Bij beëindiging van de lessen dient de leerling het geleende instrument en standaard terug te 

geven aan Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc”. Dit gebeurt op de laatste lesdag. De spullen 

kunnen bij de docent afgegeven worden.  

Lesmateriaal 

 De leerling koopt zelf het lesmateriaal. Na aanschaf krijgt de leerling 50% van de kosten 

terug van de muziekvereniging. Hiervoor dient het declaratieformulier ingevuld te worden 

welke te vinden is op de website van Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc”. Een 

declaratieformulier dient getekend te worden door de docent en de aanschafbon dient bij de 

penningmeester ingeleverd te worden, samen met het formulier. Het lesmateriaal blijft 

eigendom van de leerling.  

 Wanneer er problemen zijn met het lesmateriaal kan contact worden opgenomen met de 

contactpersoon van de opleidingscommissie. Hij/zij zal zo spoedig mogelijk zorgen voor het 

oplossen van het probleem. 

 Materiaal t.b.v. het instrument, zoals rietjes bij een houtinstrument. Zijn verkrijgbaar via de 

leraar.  
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Verenigingsactiviteiten: 

 De leerling wordt voorbereid voor deelname aan een van de 

geledingen van Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc”. Als onderdeel 

van deze voorbereiding worden muzikale activiteiten 

georganiseerd, zoals een startersorkest, een leerlingenorkest, voorspeelmiddagen, concerten 

en samenspelactiviteiten met de volwassen geledingen. Deelname aan deze onderdelen is 

verplicht, tenzij er geen mogelijkheid tot deelname bestaat. Bij regelmatig verzuim bij deze 

activiteiten behoudt Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc” zich het recht voor om de opleiding 

te beëindigen zonder restitutie van de lesgelden.  

 Bij doorstroom van de leerlingen naar de volwassen geledingen wordt in overleg tussen 

docent, leerling en vereniging gezocht naar de ideale plaats voor de leerling. Dit kan de 

marchingband, harmonie of slagwerkgroep (alleen voor slagwerk) zijn. Indien een geleding 

geen behoefte heeft aan een bepaald instrument dan wordt de leerling geplaatst bij die 

geleding waar wel plaats en behoefte is voor het instrument.  

 Indien de leerling niet op een les of repetitie aanwezig kan zijn, dient dit tijdig te worden 

gemeld bij de leraar, dirigent of contactpersoon van Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc” 

Examens 

 De muziekopleiding van Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc” wordt gedeeltelijk door de 

Gemeente Noordwijkerhout gesubsidieerd. Voorwaarde voor deze subsidiering is een 

gekwalificeerde opleiding. Deze kwaliteit wordt gemeten op basis van landelijk erkende 

diploma’s. 

 Alle leerlingen bereiden zich via hun lessen voor op het behalen van een muziekdiploma. 

Het is mogelijk om een A, B, C en D-diploma te behalen. 

 “St. Jeanne d’Arc” verzorgt ieder cursusjaar de mogelijkheid tot het afleggen van een 

muziekexamen. 

 Alle leerlingen zijn verplicht om het muziekexamen af te leggen. 

 Wanneer een leerling zijn/haar muziekopleiding aanvangt is hij/zij gerechtigd om de 

opleiding te volgen tot en met het B-diploma mits dit binnen een redelijke termijn behaald 

wordt. De standaard hiervoor bedraagt 5 jaar. Alleen in overleg met muziekvereniging “St. 

Jeanne d’Arc” kan hiervan afgeweken worden.  

 Indien een leerling vervolgens zijn/haar muzieklessen wil vervolgen tot een C- of D-examen 

is dit alleen mogelijk indien er ruimte is binnen de opleidingen. Bovendien wordt een extra 

bijdrage aan het lesgeld gevraagd, omdat de gemeente deze opleidingsplaatsen niet 

subsidieert. 

 De kosten voor het afleggen van een muziekexamen worden door de vereniging vergoed. 

Aanschaf van het theorieboek is voor rekening van de leerling. 

Startersorkest / Leerlingenorkest 

 Wanneer een leerling voldoende niveau heeft bereikt om lid te worden van het startersorkest 

of leerlingenorkest is dit lidmaatschap van de geleding een verplichting. Het startersorkest 

repeteert op woensdagmiddag en het leerlingenorkest op donderdagvond van 18:30 uur tot 

20:30 uur. 

 Indien de leerling niet in de gelegenheid is om lid te worden van het startersorkest of 

leerlingenorkest dient hiervoor contact te worden opgenomen met de opleidingscommissie 

om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
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Communicatie 

 Mededelingen vanuit de vereniging worden normaliter gedaan via 

e-mail. 

 Contact, vanuit de leerling/ouders, met de opleidingscommissie kan per e-mail plaatsvinden: 

opleidingen@stjeannedarc.nl  

 

Tot slot: 

“St. Jeanne d’Arc” is blij met haar leerlingen en doet al het mogelijke om leerlingen het naar de zin 

te maken. Plezier in het (samen) muziek maken en het overbrengen daarvan op het publiek staat bij 

ons voorop. Individuele oefening is daarbij onontbeerlijk, maar minstens net zo belangrijk zijn de 

oefeningen in het samenspel. Daarom is muziek voor ons een teamprestatie. Een goed team kan 

rekenen op alle leden en hun inzet. En dat is dan ook wat wij vragen van onze leden.  

 

Naast muziek maken ben je ook lid van een vereniging. Het oorspronkelijke doel van een vereniging 

is het verenigen. Het met zijn alle de schouders er ondersteken en werken naar een gezamenlijk 

doel. Door al onze leden en vrijwilligers worden de koppen regelmatig bij elkaar gestoken om 

verschillende activiteiten te organiseren en diverse klusjes te doen. Denk hierbij aan een jeugdkamp 

of ouder/kind middag, het schoonhouden van ons verenigingsgebouw de parade, het helpen achter 

de bar, het organiseren van concerten, het bij houden van de verenigingswebsite, het begeleiden 

van onze jeugd tijdens optredens of het deelnemen aan commissies om lijn en structuur te geven 

aan de geledingen van de vereniging zijn hier voorbeelden van. 

 

Nu kunnen al die zaken niet door een handje vol vrijwilligers worden opgepakt. En dit hoeft ook niet 

want “vele handen maken licht werk” en dit geldt ook in het verenigingsleven. En eigenlijk is het 

samen de handen uit de mouwen steken om voor “onze vereniging” wat te doen deels de lol van het 

lid zijn. Kort om het lid zijn van een muziek vereniging bestaat niet alleen maar uit muziek maken.  

 

 

Opleidingscommissie: 

De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden: 

 Sietske van der Togt: bestuursverantwoordelijke 

 Judith Post: administratie leerlingen 

 JanBas Thijssen: contactpersoon Jong “St. Jeanne d’Arc” (jeugd-marchingband), 

instrumentarium en materiaal, organisator examens 

 Bob de Haas: Voorzitter, organisatie “Music Kids” en “Sjaan Kids”, contactpersoon docenten, 

contactpersoon Marchingband en Harmonie 

 Thomas Leinberger: organisatie “Music Kids”, contactpersoon startersorkest 

 Nico Meeuwenoord: organisatie “Sjaan Kids” 

Kosten:  

 Lesgeld (jaarlijks wordt het lesgeld op indexatiebasis verhoogd) 

 Contributie wordt betaald vanaf het 2elesjaar (jaarlijks wordt de contributie op indexatiebasis 

verhoogd) 

 Bijdrage voor materiaal en eventueel uniform €25,00 per jaar 

 Lesboeken. 50% van de kosten voor een lesboek kunnen gedeclareerd worden 
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