
                                  

 

 

Beste ouder(s), leerlingen,  

 

Hieronder vindt u voor onze nieuwe leerlingen in het kort meer informatie over onze 

vereniging, het lidmaatschap en de muzieklessen betreffende het leerjaar 2019-2020. 
 

NIEUW JUNIORLID VAN FANFARE ST. ODA 

Wat houdt het in als je junior lid bent van Fanfare St. Oda?  

Fanfare St. Oda besteedt veel aandacht aan de jonge muzikanten en stimuleert hen om 

muziek te blijven maken. 

Wanneer je hebt gekozen voor slagwerk of drummen, stroom je na een tijdje in bij de 

jeugddrumband. Daar wordt samen muziek gemaakt op de verschillende slaginstrumenten.  

Door het jaar heen zijn er verschillende optredens: alleen als jeugddrumband of samen met 

de fanfare en/of het jeugdorkest. Op de repetities is het altijd gezellig en wordt er naast het 

muziek maken ook veel lol gemaakt en regelmatig wat lekkers getrakteerd door de leden. 

Het jaar wordt altijd afgesloten met een BBQ. De jeugddrumband staat onder leiding van 

instructeur Wouter Janssen en docent Jop Janssen. 

Als blaasmuzikant kun je in de eerste fase van je ‘muzikale carrière’ naast de muzieklessen 

ook bij het opstaporkest muziek maken. Dit orkest is bedoeld voor de jongste muzikanten 

van de vereniging die net hun instrument beginnen te ontdekken en gestimuleerd worden 

om in groepsverband muziek te maken. Want: samen muziek maken is natuurlijk leuker dan 

alleen! Er worden zelfs al enkele kleine optredens gegeven om familie en vrienden te laten 

horen wat zij al kunnen. Ons opstaporkest staat onder leiding van Theo Koppes. 

Na het opstaporkest stromen de muzikanten door naar het jeugdorkest van de vereniging. 

Dit orkest staat onder leiding van Maarten Rijs. Bij het jeugdorkest wordt er samen fanatiek 

muziek gemaakt, maar ook vooral plezier gemaakt. De humor van Maarten wordt dan ook 

altijd erg gewaardeerd. Het jeugdorkest heeft diverse uitjes en optredens die de leden erg 

leuk vinden en waar met enthousiasme naar toegewerkt wordt.  

Een voorbeeld is  ‘Young Musicians Spread Their Wings’. Bij dit evenement geven de 

jeugdleden een groots concert met andere jeugdorkesten uit Noord- en Midden-Limburg én 

De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Daarnaast krijgen de muzikanten op de dag van het 



optreden per instrumentengroep een leerzame workshop van een professionele muzikant 

van De Luchtmachtkapel.  

Muziek maken bij het jeugdorkest is dus niet alleen kei leuk, maar ook super leerzaam! 

Andere optredens die het orkest geeft zijn het kermis- en kerstconcert, het Eurofestival in 

Heel en Kids Live in Panningen. Naast de muzikale uitstapjes, wordt er ook tijd gemaakt voor 

een jaarlijkse gezamenlijke activiteit. Na het jeugdorkest volgt geleidelijk aan de overstap 

naar het ‘grote orkest’: de fanfare. Hier wordt de muziek wat uitdagender, maar zeker niet 

saaier! 

Fanfare St. Oda is van alle muziekstijlen thuis! 

HET LIDMAATSCHAP EN ONDERHOUD VAN INSTRUMENTEN 

Het lidmaatschap bij onze vereniging kost voor jeugdleden tot en met 16 jaar € 83,00 per 

jaar (2019) en wordt elk jaar met 2% geïndexeerd ( €84,50 in 2020). Hiervoor krijg je een 

instrument in bruikleen waarvan de vereniging het onderhoud verzorgt. Verder maakt de 

vereniging het mogelijk om samen muziek te maken en organiseert het hiernaast leuke 

activiteiten. 

Inschrijven nieuwe leerlingen: 

De inschrijving van nieuwe leerlingen vindt plaats vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar. 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt telkens met  1 jaar 

verlengd. 

De contributie wordt in 2 termijnen afgeschreven  (april 2020 en september 2020). 

Nieuwe jeugdleden hoeven de eerste maanden nog geen contributie te betalen. 

Voor wie nog geen automatisch incasso heeft getekend, in de bijlage is deze toegevoegd. 

Graag  ingevuld, samen met het aanmeldformulier, retourneren naar 

secretariaat@stodamerselo.nl of deponeren bij onze penningmeester in de brievenbus: 

 

Theo Martens   of bij het secretariaat  Mieke Michels 

Burgveldweg 4       Coppelenberg 14 

5864 AJ Meerlo      5815 AJ Merselo 

 

Is er een mankement aan je instrument? 

Dan kun je terecht bij Erwin Hendriks.  

Hij is degene die voor het onderhoud van de instrumenten zorgt.  

Tel: 0478 546351 

 

 

 

mailto:secretariaat@stodamerselo.nl


 

MUZIEKLESSEN 

De muzieklessen worden gegeven op locatie in Merselo. 

Slagwerklessen verzorgd door een eigen docent 

 Slagwerk docent: Jop Janssen 

 Lessen zijn op woensdagmiddag/avond bij Den Tommes 

Lessen op een blaasinstrument worden verzorgd door Steunpunt FMV 

  Docent klein/groot koper: Geert Jacobs 

 De lessen zijn op dinsdag- en donderdagmiddag op Bs. De Lier 

  Docent saxofoon: Geert Nellen 

 De lessen zijn op woensdagmiddag op Bs. De Lier 

 

De kosten voor de muzieklessen zijn voor 2019-2020: 

Diploma A: €225,00 

Diploma B: €225,00 

Diploma C: €275,00 

Diploma D: €325,00 

 

De kosten van de lessen worden sinds dit leerjaar in 5 termijnen geïnd: 

1ste termijn augustus, 2de termijn oktober, 3de termijn januari, 4de termijn maart, 5de 

termijn mei. 

Voor informatie over onze vereniging, foto’s, en verslagjes van onze uitstapjes en 

activiteiten, kun je eens kijken op onze website: www.stodamerselo.nl. 

 

Met muzikale groet, 

Bestuur St. Oda 

 

 

 

 

 

 

http://www.stodamerselo.nl/


INCASSO MACHTIGINGSFORMULIER 

 
Doorlopende machtiging 
 
Naam incassant:   Fanfare St. Oda Merselo 
 
Handelsregisternummer:  40164481 
 
Adres incassant:   Burgveldweg 4 
 
Postcode incassant:    5864 AJ  
 
Woonplaats incassant:  Meerlo 
 
Incassant ID:    NL31ZZZ401644810000 
 
Kenmerk machtiging :  MIRO1 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan  Fanfare St. Oda te Merselo 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Fanfare St. Oda te Merselo. 
U ontvangt minimaal 14 dagen van te voren bericht van afschrijving. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 
 
 
Naam:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Postcode:        ……………………….  Woonplaats:  …………………………………………………………….. 

 

E mail adres:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rekeningnummer [IBAN]:  NL…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Plaats en datum:        ………………………………. , …………………………….. 

 

Handtekening: …………………………………………………………………. 



Inschrijfformulier leerlingen 2019-2020 

 

Ondergetekende(n), ouder(s) van, 

 

Naam:   …………………………………………………………… 

 

Roepnaam   …………………………………………………………… 

 

Adres    …………………………………………………………… 

 

Postcode/woonplaats …………………………………………………………… 

 

Geboortedatum  …………………………………………………………… 

 

Telefoon/email  …………………………………………………………… 

 

Instrument   …………………………………………………………… 

 

Eventuele wensen en/ of  opmerkingen m.b.t. de opleiding s.v.p. hieronder vermelden 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Meldt/melden hierbij bovenstaand kind aan voor de muziekles in het leerjaar 

2019/2020 en verklaart hierbij het verschuldigde lesgeld te zullen voldoen aan 

Fanfare St. Oda. 

De aanmeldformulieren graag vóór 1 juli 2019 inleveren. 

 

Naam ouder(s):……………………………………………………………………….. 

 

 

Datum:        Handtekening: 

 


