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Voorwoord
Beste lezer,
Allereerst willen wij, het bestuur, u van harte welkom heten bij muziekvereniging
Harmonie Concordia uit Beesd.
Voor u ligt ons algemene informatieboekje. Dit boekje is bedoeld voor iedereen die
geïnteresseerd is in de gang van zaken binnen onze vereniging, voor nieuwe leden en
ook als naslagwerk voor bestaande leden. We hebben de meest belangrijke informatie
verzameld zoals de onderdelen van de vereniging, de opleidingen, de repetitieavonden,
contributies, commissies en nog veel meer.
Voor specifieke contactpersonen bij diverse taken verwijzen we naar de takenlijst die is
opgenomen in dit boekje.
U zult bij het lezen van dit boekje merken dat Harmonie Concordia een vereniging is
met mensen die graag gezamenlijk muziek maken, maar ook een vereniging is met veel
vrijwilligers die er alles aan doen om de vereniging draaiende te houden.
We zijn een dorpsvereniging met zowel jonge als wat oudere leden. Concordia is het
Latijnse woord voor “eendracht”, letterlijk “met één hart”. Hier proberen wij altijd naar
te streven.
De informatie in dit boekje geeft van een aantal onderwerpen slechts een beknopte
weergave. Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen? U kunt altijd een mail sturen
naar: info@concordia-beesd.nl
Het Bestuur
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De Vereniging
De vereniging is opgericht op 2 december 1901 onder de statutaire naam:
Harmonie Concordia
Eind jaren ‘50 werd het harmonieorkest aangevuld met enkele drummers, van waaruit
later de slagwerkgroep is ontstaan. Momenteel telt de vereniging in totaal rond de 60
leden. Onze vereniging bestaat uit een harmonieorkest, een slagwerkgroep, een
blaaskapel, een leerlingenorkest en een blazersklas.
Het hoofddoel van onze vereniging is mensen de gelegenheid te bieden om gezamenlijk
muziek te maken, in een sfeer waarin we het allemaal leuk vinden om muziek te maken.
Als muziekvereniging vervullen wij een belangrijke sociale functie binnen ons mooie
dorp Beesd. Enerzijds door het harmonieuze samenzijn tijdens repetities en optredens.
Anderzijds door het verlenen van muzikale medewerking aan diverse activiteiten en
evenementen, in en ook buiten het dorp. De vereniging treedt jaarlijks op tijdens onder
andere de avondvierdaagse in Culemborg en in Beesd, de koningsdag optocht,
Nationale dodenherdenking en de carnavalsoptocht in Esbeek. Wij presenteren ons ook
graag aan de inwoners van Beesd door concerten te organiseren. De vereniging verleent
hun muzikale medewerking zo'n 15 á 20 keer per jaar.

Harmonieorkest
Concordia heeft een harmonieorkest en een leerlingenorkest, LoCo, voor blazers,
beiden onder leiding van dirigent Theo Bindels. De harmonie bestaat uit 42 spelende
leden. Het orkest is onderverdeeld in een aantal secties. Zo hebben we de dwarsfluiten,
klarinetten, saxofoons, trompetten, hoorns, euphonium, trombones en de bassen en
het slagwerk. Het repertoire is zeer variërend. Van musicalmuziek tot popmuziek tot
wat klassiekere muziek.
De harmonie repeteert op maandagavond. Het leerlingenorkest repeteert van 18.4519.30 uur en het orkest van 19.30-21.30 uur in de Dorpskring.

Slagwerkgroep
Naast het harmonieorkest heeft Concordia ook een slagwerkgroep onder leiding van
instructeur Sander van Ingen. De slagwerkgroep bestaat uit 8 spelende leden en is
onderverdeeld in verschillende secties. Zo is er de melodische sectie, de percussie
instrumentarium en het ongestemd slagwerk. Het repertoire is variërend van top 40
muziek tot uitdagende slagwerk nummers.
De slagwerkgroep repeteert op donderdagavond van 19.30-21.30 uur in de Dorpskring.
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Blaaskapel ’t Harmonieke
't Harmonieke is de 'boerenkapel' van Beesd en is opgericht in 1978. Ze bestaat uit 15
personen die allen lid zijn van Harmonie Concordia.
Ze treedt op bij diverse gelegenheden, zoals bruiloften en partijen, festivals, jubilea,
openingen, etc. Uiteraard bezoekt zij ook kapellenfestivals van zuster-kapellen en
organiseert zij elk jaar zelf een kapellenfestival in de grote feesttent, rond koningsdag.
De muziek die zij maakt is veelzijdig. Tot het repertoire behoort o.a. muziek in de stijlen
Egerländer, populair, carnaval en Zuid-Amerikaans.

Donateurs
Onze vereniging wordt erg geholpen door onze donateurs. Jaarlijks gaan we langs de
deuren om het donateursgeld op te halen. Het geld wat hiermee wordt opgehaald is
een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging.

Het Bestuur
Het bestuur van onze vereniging bestaat uit 7 leden, ieder met een eigen takenpakket.
Dit takenpakket is achterin dit boekje te vinden. De bestuursleden worden gekozen
door de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
Voorzitter
Esther Kroeze
06-30875302
leerlingen@concordia-beesd.nl
Secretaris
Eddie van den Berg
0345-570800
secretaris@concordia-beesd.nl
Penningmeester
Carola Kielestein
0345-682588
penningmeester@concordia-beesd.nl
Algemene bestuursleden
Roy van der Heijden
Marco Kroeze
Lisette Tkalecz
Emiel Kroeze
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Nieuwe Leden
Nieuwe leden kunnen een aanmeldingsformulier downloaden vanaf onze website:
http://www.concordia-beesd.nl/index.php/contact-informatie/informatie-lid-worden of
contact opnemen met het secretariaat. Voor nadere informatie over aannamebeleid
verwijzen we naar ons beleidsplan (hoofdstuk 3) dat op onze website of op aanvraag
beschikbaar is. Naast het beleidsplan zijn ook de statuten op onze website of op
aanvraag beschikbaar.
De contributie voor de harmonie of de slagwerkgroep bedraagt € 12,- per maand, dit
bedrag wordt maandelijks geïncasseerd. Het lesgeld voor leerlingen bedraagt €27,50
per maand, dit bedrag wordt maandelijks geïncasseerd. Het lesgeld voor de blazersklas
wordt jaarlijks vastgesteld.
Opzegging van het lidmaatschap gebeurt tegen het einde van de maand, met een
opzegtermijn van één kalendermaand.

Opleidingen
Onze vereniging vindt opleidingen zeer belangrijk en besteedt hier dan ook veel tijd aan.
Je kunt op les gaan bij een van onze docenten of bij de blazersklas beginnen. Het doel is
uiteindelijk altijd dat er na de opleiding bij het orkest of slagwerkgroep wordt
ingestroomd. Voor nadere informatie en beleidsregels over opleidingen verwijzen we
naar ons beleidsplan (hoofdstuk 3) dat op onze website of op aanvraag beschikbaar is.

Muziekles vanuit de blazersklas
De twee basisscholen in Beesd, St. Antonius en De Lingelaar, bieden in samenwerking
met onze vereniging hun leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de
Blazersklas. In de Blazersklas leren leerlingen een instrument te bespelen en vormen zij
gezamenlijk een harmonieorkest. Dit gebeurt onder de leiding van docenten en
vrijwilligers van Concordia. De leerlingen leren spelen op een instrument waar ze
belangstelling voor hebben en krijgen in gezamenlijke muziekles de beginselen van het
spelen op een blaasinstrument bijgebracht. Ze krijgen het instrument in bruikleen en zo
kunnen ze thuis oefenen. Yamaha levert de methode en ondersteunt ons in de
uitvoering van het project. Hiermee is de Blazersklas hét voorbeeld van een succesvol
brede school project.
De Blazersklas is bestemd voor de leerlingen van groep 6 en wordt onder schooltijd
gegeven. De docenten zij Henk den Uyl en Irma Neuteboom. De leerlingen krijgen
gedurende ca. 20 weken, wekelijks muziekles. In mei worden de introducties hiervan
aan de leerlingen van groep 5 gegeven.
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Muzieklessen vanuit de vereniging
Onze vereniging biedt lessen aan die door verschillende docenten worden verzorgd.
Leerlingen vanuit de blazersklas kunnen hierin doorstromen, maar het is ook mogelijk
direct als leerling te starten. Hieronder een overzicht van de locaties en tijden voor de
verschillende instrumenten.
Klarinet en Saxofoon
Docent:
Anton Willems
Locatie:
Jeugdgebouw Hervormde Kerk
Tijdstip: Maandagmiddag en –avond
Dwarsfluit
Docent:
Erik Verbeek
Locatie:
Oranje Nassaustraat 13 te Geldermalsen
Tijdstip: Woensdag en vrijdag
Koperinstrumenten
Docent:
Jaap van Stam
Locatie:
C.B.S. De Lingelaar
Tijdstip: Dinsdag
Slagwerkinstrumenten
Docent:
Sander van Ingen
Locatie:
De Dorpskring
Tijdstip: Donderdag
Blazersklas
Docenten: Henk den Uyl en Irma Neuteboom
Locatie:
De Lingelaar
Tijdstip: Dinsdag

Leerlingenorkest
Wanneer de leerlingen een bepaald niveau hebben bereikt, worden zij uitgenodigd om
in het leerlingenorkest, LoCo, te spelen. Dit projectorkest komt voorafgaand aan grotere
optredens (voorjaarsconcert, kerstconcert) een aantal malen bij elkaar zodat leerlingen
ook met de deze optredens mee kunnen doen. Hierbij leren de leerlingen om samen te
spelen en wennen zij aan de gang van zaken in een orkest. Er staat geen vaste tijd
wanneer een leerling mag meedoen in het leerlingenorkest. Of een leerling er klaar voor
is, wordt bepaald door de docent in overleg met de dirigent. Theo Bindels geeft leiding
aan ons leerlingenorkest.
Na het behalen van het A-diploma (voor fluit of hobo minimaal B-diploma) kan de
leerling meespelen binnen het ‘grote’ orkest. Na het behalen van het diploma kunnen
leerlingen kiezen uit twee repetitieschema’s. De eerste is om bij het leerlingenorkest én
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de eerste helft van de repetitie bij het orkest mee te spelen (voor een bepaalde tijd). De
tweede mogelijkheid is om de hele repetitie bij het orkest mee te spelen.

Tips voor de ouders
Om een muziekinstrument te leren bespelen, zal er ook thuis geoefend moeten worden.
Voor kinderen kan dit soms een hele opgave zijn. Daarom volgen hier enkele tips voor
ouders/verzorgers voor de ondersteuning van hun kind.
- Het is goed om uw kind te stimuleren regelmatig te studeren.
- In zijn algemeenheid geldt, dat op een dag twee keer 15 minuten studie meer
'rendement' oplevert, dan een keer per dag een half uur.
- Stop het instrument niet weg, maar houdt het binnen hand bereik van uw kind.
- Help uw kind bij het studeren: de meeste kinderen beginnen helemaal opnieuw
wanneer ze een fout maken om bij die fout vervolgens weer vast te lopen. Leer uw
kind om een bepaalde passage die elke keer fout gaat eerst te studeren en dan pas
weer het hele stuk.
- De meeste kinderen vinden het leuk om aan anderen te laten horen wat ze kunnen.
Vraag eens een verzoeknummer aan. Probeer ze te stimuleren om bij verjaardagen
(binnen het gezin/ de familie) te spelen.
- Het is belangrijk om de muziek goed te ordenen en bij elkaar te houden. Verzamel
losse bladen/ kopieën in een ringband of snelhechter o.i.d.

Instrument en Onderhoud
Leden krijgen een instrument in bruikleen wanneer zij lid worden van de vereniging.
Onderhoud van instrumenten wordt één keer per 2 jaar 100% vergoed. Dit moet wel
van tevoren worden gemeld bij de instrumenten-beheerder. Kosten van reparaties zijn
in principe voor de vereniging, tenzij er schade wordt aangericht door onachtzaamheid.
Wanneer er reparaties nodig zijn, dienen deze ook via de instrumentenbeheerder te
worden gemeld.
Bij schade of verlies van een instrument van de vereniging kunnen kosten in rekening
worden gebracht, indien het door onachtzaamheid gebeurt.

Uniform
We willen ons netjes presenteren en daarom is het belangrijk dat we goede uniformen
hebben, die goed onderhouden worden. Dit uniform wordt aan alle leden in bruikleen
gegeven.
Het uniform bestaat uit een broek met riem, een vestje, een colbert, een stropdas, een
paar handschoenen en een pet met pluim. De vereniging verstrekt een uniform aan
ieder lid. Leden dienen zelf voor een wit overhemd en effen zwarte schoenen te zorgen.
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Nieuwe orkest- of slagwerkgroepleden kunnen met de uniformenbeheerder een
afspraak maken om een uniform te passen.
De leden dienen te allen tijde het gehele uniform mee te nemen. Zo kunnen er bij
extreme weersomstandigheden uitzonderingen gemaakt worden, bijvoorbeeld het
ontdoen van het colbert.
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het uniform per ommegaande, gestoomd, te
worden ingeleverd bij de uniformenbeheerder.

Vrijwilligers regeling
Een vereniging is een sociaal onderdeel van de samenleving. Om de vereniging levend
en gezond te houden, de contributie laag te houden en te zorgen dat iedereen zijn of
haar hobby kan blijven uitoefenen is het hebben van helpende handen nodig. Daarom
hebben we een vrijwilligersregeling opgezet waarbinnen een aantal taken zo eerlijk
mogelijk zijn verdeelt. Van leden wordt verwacht dat zij bij 1 van onderstaande taken
helpen. Nieuwe leden wordt gevraagd om aan te geven welke taak hen het beste past.
Oud papier ophalen
Een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging is het ophalen van het oud papier.
Hierbij loopt u achter een ophaalwagen van de AVRI mee om de containers te legen. In
verband met de veiligheid mag het ophalen alleen door leden van 18 jaar en ouder
worden gedaan. U wordt 4x per jaar ingeroosterd. Elk jaar wordt een jaarrooster
opgesteld door de coördinator van het oud papier.
Donateursgeld ophalen
Net zo’n belangrijke inkomstenbron zijn de donateursgelden. Hierbij haalt u van een
aantal straten de donateursgelden op bij de donateurs. Dit gebeurt 1x per jaar in de
maand februari/maart. U ontvangt de lijst met donateurs van de penningmeester.
Muziektent opbouwen
Wij verhuren onze mobiele muziektent een aantal keren per jaar. Deze wordt dan
opgebouwd en afgebroken op een locatie. Hiervoor zijn gewoonlijk een aantal sterkere
personen nodig in verband met zware onderdelen.
Stelregel bij alle taken: Bent u ingeroosterd en kunt u op de aangegeven data verhoopt
niet? Dan is de regel dat u zelf vervanging regelt.

Clubblad ‘De Info’
De Info is het tweemaandelijkse clubblaadje dat uitgedeeld wordt onder de leden.
Hierin worden ze op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging. Ook
worden hierin stukjes geplaatst door de leden en het bestuur.
Kopij kan worden aangeleverd via het e-mailadres: concordia-info@concordia-beesd.nl.
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Bestuursleden met hun taken
Het Bestuur
Esther Kroeze
(Voorzitter)

-

Carola Kielestein
(Penningmeester)

- Alle financiële aangelegenheden
- Donateursadministratie
- Contactpersoon locatie repetitieavond Harmonie

Eddie van den Berg
(Secretaris)

-

Algemeen contactpersoon vereniging
Alle secretariële handelingen / administratie
Verslaglegging verenigingsactiviteiten
Ledenadministratie
Onderhoud website

Lisette Tkalecz

-

Contactpersoon/coördinatie activiteitenagenda
Media en communicatie
Muziekcommissie Harmonie
Beheer en onderhoud instrumenten Harmonie
Archief bladmuziek i.s.m. Gerrit van Beest

Roy van der Heijden

- Berichtgeving slagwerkgroep
- Contactpersoon locatie repetitieavond slagwerk
- Onderhoud instrumenten slagwerkgroep i.s.m.
Sander van Ingen
- Muziekcommissie slagwerkgroep
- Muziekarchief slagwerkgroep
- Leerlingbegeleiding slagwerkers
- Zitting in Uniformencomité

Marco Kroeze

- Beheer en verhuur mobiele muziektent
- Coördinatie vervoer muziekinstrumenten
- Contactpersoon/coördinatie blaaskapel ’t
Harmonieke

Marco Kroeze

- Coördinatie oud papier, particulieren
- Coördinatie vrijwilligersregeling
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Taken door niet bestuursleden
Tamboer-maitre

Arie Schreuders

2e tamboer-maitre

Sander van Ingen

Beheer en onderhoud uniformen

To Goedhart

Zitting in Uniformencomité

Arie Schreuders

Presentielijst harmonie

To Goedhart

Archief bladmuziek

Gerrit van Beest i.s.m. Lisette Tkalecz

Presentielijst slagwerkgroep

Sander van Ingen

Verzorging koffie, repetitie harmonie

Peter Liefhebber

Redactie Concordia Info

Marrit van Alphen

Beheer verenigingsarchief

Frans Kielestein

Secretaris in Stichting de Dorpskring

Herman van den Berg

Penningmeester in Stichting de Dorpskring

Eef Kroezen

Coördinator oud papier, bedrijven

Herman van den Berg

Afgevaardigde Comité Kerstconcert

Eef Kroezen

Contactgegevens
Correspondentieadres:
Harmonie Concordia Beesd
T.a.v.: Eddie van den Berg
P/a Prins Mauritssingel 20
4153 BR Beesd
Tel: 0345-570800
secretaris@concordia-beesd.nl
Website:
http://www.concordia-beesd.nl
Facebook:
https://nl-nl.facebook.com/ConcordiaBeesd
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