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Leerlingen Wie – Wat - Waar
Wegwijs binnen de vereniging voor leerlingen
●

Intro

Als nieuwe leerling van onze vereniging KNA Houten ken je misschien al een aantal
mensen. Het zal echter nog niet precies bekend zijn wie wat doet en bij wie je aan moet
kloppen met bepaalde vragen. Dit document bevat informatie over wat je moet weten van
onze vereniging en waar je terecht kan met je vragen.
●

Locatie

Alle lessen en repetities van de orkesten van KNA zijn in Sociaal Cultureel Centrum De
Grund, De Poort 77-79, 3991 DX Houten.
●

Docenten

KNA heeft professionele docenten in dienst die de lessen verzorgen. Els van der Weij
(saxofoon) verzorgt saxofoonlessen en dirigeert het opstaporkest. Ivo van Gennip
(trompet) en Austris Apenis (hoorn) doen de lessen voor koperinstrumenten, zoals
trompet, bugel, hoorn en bariton. Slagwerklessen worden verzorgd door Michiel Buijsse en
Rubén Castillo del Pozo. Ruben begeleidt ook de jeugdslagwerkgroep.
●

Muzieklessen

In overleg met de docenten wordt het tijdstip van de lessen bepaald. Mocht je verhinderd
zijn om aan een les deel te nemen, geef dat dan zo spoedig mogelijk en minimaal één dag
voor de les door per mail of per telefoon aan de docent.
In de wekelijkse muzieklessen wordt je opgeleid om het Hafabra-diploma A te behalen.
Het A-diploma is het minimale muzikale niveau om lid te kunnen worden van de fanfare of
de slagwerkgroep. Als je de basisbeginselen van het instrument bespelen beheerst, kun je
lid worden van het opstaporkest of jeugdslagwerkgroep.
Als je na het behalen van het A-diploma doorgaat voor het B-diploma, wordt, in overleg
met leerling (ouders), leerlingenbegeleider en dirigenten, besloten wanneer je kan
aansluiten bij de fanfare of de slagwerkgroep. Om de kwaliteit van het opstaporkest op
niveau te houden, blijven de leerlingen 1 jaar na de aansluiting meespelen in het
opstaporkest.
●

Opstaporkest

Het opstaporkest speelt elke dinsdag van 18:30 tot 19:30 in het KNA Clubgebouw De
Grund. Het opstaporkest staat onder leiding van Els van der Weij. Zij dirigeert de repetities
en begeleidt de groep. Het opstaporkest is een ideale plek om te ontdekken hoe leuk het is
om samen met meerdere mensen muziek te maken en een goede voorbereiding voor
doorstromen naar de fanfare.
●

Jeugdslagwerkgroep

De jeugdslagwerkgroep speelt elke donderdagmiddag en wordt geleid door Rubén Castillo
del Pozo.
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●

Instrumentenbeheer

Ieder lid van KNA Houten krijgt, indien zij daar gebruik van wil maken, één instrument in
bruikleen. Bij de overdracht van het instrument tekent je voor ontvangst (of een ouder of
voogd mocht je minderjarig zijn) en wordt de staat van het instrument vastgelegd. Mocht
je in de toekomst ooit de vereniging verlaten, of van instrument wisselen, dan dient het
instrument in dezelfde staat ingeleverd te worden, uiteraard wordt daarbij slijtage door
normaal gebruik in acht genomen.
De blaasinstrumenten worden beheerd door Harold Meijer en Gerard van Hengstum. Zij
zijn bereikbaar via e-mail adres instrumenten@knahouten.nl De slagwerkinstrumenten
worden beheerd door Ko Bos, bereikbaar via info@knahouten.nl
Als je een instrument hebt waar je niet (meer) op speelt, maar wat wel van de vereniging
is, wordt er van je verwacht dat je dit instrument weer inlevert bij één van de
instrumentbeheerders. Ook als je instrument kuren gaat vertonen of als je denkt dat er
weer een onderhoudsbeurt nodig is, kun je hiermee bij Harold of Gerard terecht, dan
wordt er samen gekeken naar een oplossing.
●

Lidmaatschap/Lesgeld

Als je les volgt, wordt je ook lid van de vereniging KNA en betaal je contributie.
Het lesgeld en de contributie dient per jaar overgemaakt te worden aan KNA Houten. Elk
jaar verstuurt de penningmeester hiervoor een rekening. Op deze rekening staat hoe u
deze kunt voldoen.
Lesgeld Diploma A (individueel)
Lesgeld Diploma A (groepsles)
Lesgeld Diploma B
●

518,315,518,-

Lesgeld Diploma C
Lesgeld Diploma D
Lesgeld zonder examen (GE)

624,624,751,-

Concerten en andere Evenementen

KNA Houten neemt elk jaar aan meerdere evenementen deel. Alle leden zetten zich in om
deze evenementen een succes te maken. Ook het opstaporkest en jeugdslagwerkgroep
nemen deel aan een aantal van deze concerten. De docenten zullen je voorbereiden in de
repetities van opstaporkest en slagwerkgroep op deze evenementen zoals het
donateursconcert en de open dagen. Kledingvoorschrift voor concerten is voor leerlingen
een zwarte broek, zwart shirt, zwarte sokken en compleet zwarte schoenen.
●

Commissie Leerlingen/Opleiding

De commissie leerlingen/opleiding verzorgt het werven en begeleiden van leerlingen en
het opstaporkest. Ze organiseert open dagen waar het opstaporkest meewerkt aan het
werven van nieuwe leerlingen. De commissie bestaat uit de volgende leden:
Sandra van Hengstum, Marjolein Sturkenboom en Hans Kamminga. Hans doet de
leerlingenbegeleiding. Zij zijn bereikbaar via email lessen@knahouten.nl
●

Het KNA bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden Alex van Rooijen – voorzitter, Carla Titulaer –
secretaris en Gert Vernooij – penningmeester. Zij zijn bereikbaar via e-mail:
secretaris@knahouten.nl Het secretariaat adres is Pr. Marijkeweg 2, 3991 BN Houten
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