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Muziekopleiding 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER INSTRUMENTALE OPLEIDING CURSUSJAAR 2020-2021 
 

GEGEVENS CURSIST  
 

Naam cursist  

Voorletters en roepnaam         M/V *  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoon privé /  GSM                                                                                                    / 

E-mail  

 

GEGEVENS BETALINGSPLICHTIGE  

Naam betalingsplichtige          M/V *                                                      

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoon privé  /  mobiel                                                                   / 

E-mail  

IBAN rekeningnummer   

Datum en handtekening  
Betalingsplichtige 
 

   d.d.  

      * Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 

SCHRIJFT ZICH IN VOOR DE OPLEIDING: 
 

BVM        

S lagwerk        

B lazen (hout)    Saxofoon    K lar inet    Dwarsf lu it    Hobo    Fagot  

Blazen (koper )    Trompet    Trombone    Euphonium    Hoorn    Bas  

 
LEEFTIJD:         jeugd t/m 18 jaar                        19 en 20 jaar                           volwassen 
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Soms kan het belangrijk zijn dat de docent kennis heeft van bijvoorbeeld ziekten of  
medicijngebruik van de cursist. Deze bijzonderheden kunt u hieronder vermelden: 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar het secretariaat:   
Muziekvereniging Sint Cecilia  |  Duizendmonnikenstraat 19 |  5845 BS   |  SINT ANTHONIS 
 

of per e-mail versturen naar:  opleidingen@mvsintcecilia.nl 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van Muziekopleiding 
Muziekvereniging Sint Cecilia zoals bijgevoegd alsook vermeld op www.mvsintcecilia.nl. 
 
Daarnaast verklaart u zich akkoord voor gebruikmaking van fotomateriaal van cursist bij promotie-uitingen van 
Muziekvereniging Sint Cecilia. Mocht dit bezwaarlijk zijn dan kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat via e-mail 
info@mvsintcecilia.nl. 
 
 

OPBOUW LEERGANGEN 
Leerlingen van 7-8 jaar (bs groep 3-4) starten in beginsel op blokfluit met de cursus BasisVormingMuziek 
(BVM). Dit lesjaar duurt één jaar met 38 groepslessen van 50 minuten.  
Leerlingen vanaf 8 jaar kunnen echter ook direct op een blaasinstrument of slagwerk starten waarbij de 
basisvorming wordt geïntegreerd in de opleiding richting diploma A. 
Belangrijke kracht van de opleiding zijn de orkesten van de vereniging. Voor elk niveau is er parallel  
orkestvorm; dat maakt leren muziek maken extra leuk.  
 

De cursus voor blazers volgt het landelijk raamleerplan voor blaasmuziek. Deze legt de focus op 
specialisatie op een instrument en algemene theoretische muziekleer. De stappen zijn opgedeeld in 
diploma trajecten A, B, C en D. Gemiddeld duurt de opleiding voor elk diploma 2 jaar. Hierin kunnen kleine 
afwijkingen zitten gerelateerd aan het instrumenttype of persoonlijke leerweg. 
 
De cursus voor slagwerkers volgt het landelijk raamleerplan voor slagwerk. Deze is zeer modulair 
opgebouwd en niet één op één te vergelijken met de blazerscursus. Slagwerkers worden in eerste instantie 
geschoold op "kleine trom" waarvoor ze opgeleid worden naar het bouwsteen diploma (~1,5 jaar) en het A 
diploma (~1,5 jaar). Na behalen van het A diploma gaat het leertraject verder richting diploma B "kleine 
trom" (ongestemd slagwerk), maar zal er tijdens lessen ook aandacht besteed worden aan verdere 
percussie (denk hierbij aan mallets, drumstel, buisklokken, pauken) afhankelijk van interesse van de 
leerling. Na het behalen van het B diploma op ongestemd slagwerk  (~3 jaar) kan er verdere specialisatie 
plaatsvinden, waarbij ook diploma's behaald kunnen worden. De persoonlijke leerweg of nevendoelen 
kunnen invloed hebben op de duur van het traject. 
 

  

mailto:opleidingen@mvsintcecilia.nl
http://www.mvsintcecilia.nl/
mailto:info@mvsintcecilia.nl
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  TARIEVEN CURSUS BASISVORMING MUZIEK [BVM ]  

Groepsles  50 min. 6 – 8 jr. € 120,- / jaar 38 lessen 

 

TARIEVEN INSTRUMENTALE OPLEIDING [DIPLOMA A +  B]  

Individuele les  20 min.     < 19 jr. € 325,- / jaar 38 lessen + 1 gratis proefles 

Individuele les  20 min.    vanaf 19 jr. op aanvraag  
 

 

TARIEVEN INSTRUMENTALE OPLEIDING [DIPLOMA C]  

Individuele les  25 min.     < 19 jr. € 395,- / jaar 38 lessen  

Individuele les  25 min.     vanaf 19 jr. op aanvraag  
 

 

TARIEVEN INSTRUMENTALE OPLEIDING [DIPLOMA D]  

Individuele les  30 min.     < 19 jr. € 475,- / jaar 38 lessen  

Individuele les  30 min.     vanaf 19 jr. op aanvraag  

Alle tarieven zijn inclusief belastingen en examengelden, doch exclusief lesmateriaal. 
 

 

WIJZE VAN BETALING 

Het cursusgeld zal via automatische incasso worden geïnd in 3 termijnen (zie alg. voorwaarden).  
 
DOORSTROMING 
Mv Sint Cecilia heeft blaas- en slagwerkorkesten op verschillen niveaus en voor brede leeftijd doelgroepen. 
Deze lopen parallel lopen aan de opleiding. Het is mogelijk om in meer dan 1 orkestvorm actief te zijn.  
 
Doorstroming blazers (gemiddeld):  

• Na vier tot zes maanden les stromen de leerlingen door naar de Samenspeelgroep voor blazers.  

• In januari, in het jaar dat zij op gaan voor het A-diploma wordt de overstap gemaakt naar het 
Opleidingsorkest. 

• Bij het behalen van het B diploma (C voor fluit), wordt de overstap naar het blaasorkest gemaakt. 
Het is mogelijk om tevens in het opleidingsorkest te blijven spelen. 

 
Doorstroming slagwerk (gemiddeld): 

• Na vier tot zes maanden les stromen de leerlingen door naar het jeugdslagwerkorkest. 

• Bij het behalen van het A diploma wordt de overstap naar het slagwerkorkest gemaakt. 
 

 
Iedere leerling van Muziekopleiding Muziekvereniging Sint Cecilia dient lid te zijn van Muziekvereniging Sint 
Cecilia. Onderstaand de contributiebedragen die door Muziekvereniging Sint Cecilia worden geïnd bij haar 
leden.  
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  CONTRIBUTIE MUZIEKVERENIGING SINT CECILIA 2019 –  2020  

Leerling BVM  [basis lidmaatschap met eigen blokfluit] €  10,00 

Jeugdlid < 18 jaar  [1e lid uit gezin] €  50,00 

Jeugdlid < 18 jaar  [2e lid uit gezin] €  37,50 

Jeugdlid < 18 jaar  [overige leden uit gezin] €  25,00 

Volwassen lid €  120,00 
 

 

 

 

 

VRIJWILLIGERSBELEID  

Om het voortbestaan van Muziekvereniging Sint Cecilia op het huidige (organisatorische) niveau te kunnen 

continueren, is vrijwilligersinzet door haar leden een absolute must. Daarnaast vindt MV Sint Cecilia de hierbij 

ontstane betrokkenheid van leden en ouders van jeugdleden een belangrijk element om de bewustwording en 

betrokkenheid met de vereniging te versterken en alle taken beter te verdelen. 

 

Daartoe hanteert MV Sint Cecilia sinds 2014 een vrijwilligersbeleid op basis van punten. Het beleid is niet vrijblijvend, 

er wordt gerekend op ieders bijdrage. Om de administratieve belasting minimaal te houden is ervoor gekozen 

vooralsnog niet met borg of andere financiële consequenties te gaan werken. Ieder lid dient afhankelijk van zijn of 

haar leeftijd per jaar 2 of 4 vrijwilligerspunten te behalen. Zie ook http://www.mvsintcecilia.nl/vrijwilligersbeleid/ 

(afgeschermd gedeelte voor leden) of stuur een e-mail naar vrijwilligers@mvsintcecilia.nl. 

 

 

HUISREGELS SINT CECILIA  

Muziekvereniging Sint Cecilia verwacht van al haar leden dat zij zich conformeren aan de Huisregels Sint Cecilia. 

Deze zijn nader gespecificeerd op http://www.mvsintcecilia.nl/huisregels/ (afgeschermd gedeelte voor leden) of stuur 

een e-mail naar info@mvsintcecilia.nl. 

  

http://www.mvsintcecilia.nl/vrijwilligersbeleid/
mailto:vrijwilligers@mvsintcecilia.nl
http://www.mvsintcecilia.nl/huisregels/
mailto:info@mvsintcecilia.nl
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ALGEMENE VOORWAARDEN MUZIEKOPLEIDING MUZIEKVERENIGING SINT CECILIA  

 
 
 

1.  In -  en Uitschr i jv ing  
De inschrijving vindt plaats door middel van het inschrijfformulier (eventueel online) in te vullen en te verzenden. 
De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd, wanneer een leerling besluit te stoppen met zijn of haar lessen wordt de 
betreffende termijn (is ca. 12 lessen)  volledig geïncasseerd door Muziekvereniging Sint Cecilia. Uitschrijving dient 
schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat. Wanneer we deze ontvangen hebben en de twee volle maanden zijn 
voorbij dan is de leerling automatisch uitgeschreven en vrij van verdere verplichtingen aan Muziekvereniging Sint 
Cecilia.  

 
2.  Inschr i jv ingsdr empel  

Bij elke cursus geldt een minimum drempel voor inschrijvingen. Muziekvereniging Sint Cecilia behoudt zich het recht 
voor om bij onvoldoende inschrijvingen de cursus niet te laten plaatsvinden of deze onder voorbehoud te starten 
met een nader te bepalen eerste termijn. Muziekvereniging Sint Cecilia stelt de cursist(en) hiervan vóór aanvang van 
de cursus op de hoogte. 
 

3.   P laats ingsvo lgorde  
Muziekvereniging Sint Cecilia plaatst cursisten in de opgegeven cursus(sen) op volgorde van datum van inschrijving. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de gemaakte contractafspraken over o.m. het aantal gesubsidieerde cursisten 
vanuit de gemeente Sint Anthonis. Bovendien krijgen nieuwe cursisten muziekopleiding, die de cursus Basisvorming 
Muziek hebben afgerond, voorrang bij plaatsing. Wanneer het aanbod van cursisten groter is dan de 
plaatsingsmogelijkheden, zal de cursist op volgorde van datum inschrijving op de wachtlijst geplaatst worden. 
 

4.  Uitschr i jv ing  
Eventuele uitschrijving voor een volgend cursusjaar dient schriftelijk te gebeuren. De uiterste uitschrijvingsmelding 
dient tijdig en in ieder geval te geschieden vóór 1 juni voorafgaande aan het nieuwe cursusjaar. Vindt geen 
afmelding vóór 1 juni van het lopende cursusjaar plaats, dan wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd en is de 
cursist het cursusgeld voor het nieuwe cursusjaar verschuldigd. 

 
 

5.  Beta l ing  
Betaling geschiedt door automatische incasso nadat hiervoor het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend. 
Zowel het lesgeld jaarbedrag als de verenigingscontributie worden in 3 gelijke termijnen afgeschreven en wel rond   
8 oktober, 8 januari  en 8 april van het betreffende cursusjaar.  
Bij betalingsachterstand of uitblijven van betaling van een of meer termijnbedragen is Muziekvereniging Sint Cecilia, 
nadat na twee schriftelijke aanmaningen nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden, gerechtigd de inschrijving 
van de cursist eenzijdig te beëindigen. De kosten, verbonden aan de invordering van het cursusgeld, zowel 
gerechtelijk als buitengerechtelijk, worden verhaald op degene die het cursusgeld moet voldoen. 

 
 

6.  Ver zu im  
Wanneer de leerling ziek is of om een andere reden geen deel kan nemen aan zijn of haar les, geeft dit geen recht op 
geheel of gedeeltelijke terugbetaling van het lesgeld. De les kan ook niet op een ander tijdstip ingehaald worden. 
Wanneer de docent ziek is zal gekeken worden of het minimale aantal van 36 lessen op jaarbasis in gevaar komt. 
Wanneer dit het geval is zal de les worden ingehaald of worden gegeven door een vervangende docent. 
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7 .  Lesmoment  

Voor de eerste les of bij aanvang van ieder nieuw seizoen wordt door Muziekvereniging Sint Cecilia bekeken welke 
dag en tijdstip het beste uitkomen voor de les. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wensen 
van de leerling. Muziekvereniging Sint Cecilia streeft ernaar bij aanvang van iedere nieuw seizoen de bestaande 
leerlingen in te plannen bij de docent van het seizoen daarvoor. De lessen zullen zoveel als mogelijk in MFA 
Oelbroeck georganiseerd worden. 

 
 

8.  Vakantie  
Het vakantierooster van Muziekvereniging Sint Cecilia is voor ieder nieuw seizoen te bekijken op de website. 

 
 

9.  Instrumenten en  over ige leer middelen  
Muziekvereniging Sint Cecilia stelt ten behoeve van en gedurende de opleiding (niet zijnde BVM) gratis een geschikt 
instrument ter beschikking  zodat de lesstof ook thuis kan worden geoefend. De kosten van de aanschaf van overige 
lesmaterialen, denk aan riet en lesboeken, komen voor rekening van de leerling. Dit alles kan worden aangeschaft 
via/bij Muziekvereniging Sint Cecilia. 

 
 

10.  Kosten  
Ieder nieuw seizoen start in de 2e week van het nieuwe schooljaar, de eerste week is de roosterweek. 
Op jaarbasis wordt uitgegaan van minimaal 36 lessen. De kosten zijn te vinden in de tarievenlijst van 
Muziekvereniging Sint Cecilia. Alle tarieven zijn inclusief eventueel van toepassing zijnde belastingen. Voor personen 
ouder dan 21 jaar zijn wij verplicht 21 procent btw te berekenen. De tariefbepaling voor het nieuwe opvolgend 
cursusjaar zal uiterlijk 1 juni vastgesteld en inzichtelijk gemaakt worden. 

 
11.   Rest itut ie  rege l ing  

Als de leerling het lidmaatschap beëindigd, binnen 1 jaar nadat het diploma A, B of C is behaald, wordt het 
gesubsidieerde deel van het lesgeld over 1 volledig cursusjaar door Muziekvereniging Sint Cecilia teruggevorderd. 

 
12 .  Gebru ik van beeld-  en  ge lu idopnamen voor  PR -doeleinden  

Muziekvereniging Sint Cecilia mag foto’s, beeld- en geluidsopnamen e.d. van activiteiten, cursussen en cursisten van 
Muziekopleiding Sint Cecilia gebruiken voor publicatie en PR-doeleinden zonder de betreffende personen of diens 
ouder/verzorger hiervan in kennis te stellen. 
 

13.  Aansprake l i jkhe id  
Muziekvereniging Sint Cecilia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel, ongeval, diefstal of 
vernieling tijdens de lessen of activiteiten anderszins van Muziekvereniging Sint Cecilia. 
De door de cursist geleende instrumenten bij Muziekvereniging Sint Cecilia, zijn op de algemene instrumenten polis 
van de vereniging meeverzekerd voor brand, storm, inbraak, vandalisme, waterschade en overige gevaren.   
 

14.  Rechten  
Het bestuur van Muziekvereniging Sint Cecilia kan besluiten de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij 
het niet tijdig betalen van lesgeld of wangedrag. Het bestuur behoudt zich het recht voor om tot wijziging van de 
informatie in brochures en op de website over te gaan. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet 
voorzien, beslist het bestuur gehoord hebbende de betrokken partijen.  
 

15.  Ondertekening  
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist of diens ouder/verzorger zich akkoord met deze 
algemene voorwaarden. 
 
 


