
 

Toelichting aanmelding 2019-Q3/01-08-2019 

 

 

Toelichting op het aanmeldformulier 
Inleiding 
De Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia stelt zich ten doel om met behulp van goede, gekwalificeerde 

vakdocenten op te leiden tot het door het ministerie erkende C-diploma. Uitgangspunt hierbij is dat het A-examen in 

c.a. 2 jaar, het B-examen in c.a. 2 jaar en het C-examen in 2 à 3 jaar gehaald zullen worden. Afhankelijk van het 

type instrument kan het nodig zijn hiervan af te wijken. Op eigen kosten is het daarna zelfs mogelijk het D-diploma 

te halen. 

Na 1 jaar les zal de leerling opgenomen worden in het Pieporkest om het samenspelen te leren. Daarna kunnen 

leerlingen die het A-diploma hebben behaald en hebben voorgespeeld, doorstromen naar PhilBee. Wanneer het C-

niveau is bereikt, kan de leerling in overleg met de dirigenten doorstromen naar het Harmonieorkest. 

De opleiding loopt parallel met de middelbare school en heeft derhalve ook gelijke vakantietijden. 

Alvorens u tot de vereniging wordt toegelaten, legt u eerst een muzikaliteittest af. Deze test is een onderzoek naar 

het muzikale gehoor en het ritmisch bewustzijn. 

Voor iedereen die wordt opgeleid geldt dat men examen dient te doen om zodoende uiteindelijk in het 

Harmonieorkest te kunnen functioneren. 

 

Kosten 
De kosten voor de leerboeken zijn voor rekening van de leerling, terwijl de K.S.H. Phileutonia de kosten voor het 

instrument en later ook voor het uniform op zich neemt. De verantwoordelijkheid voor en onderhoud van het 

instrument en het uniform ligt bij uzelf. Bij nalatigheid zullen wij u hierop aanspreken. 

 

De contributie bedraagt (per 01-01-2019) € 18,00 per maand  

Daarnaast is het lesgeld (per 01-08-2019) € 32,50 per maand voor leerlingen t/m 20 jr. en 

      € 55,50 per maand voor leerlingen boven 20 jr. 

      € 41,00 per maand volwassenen eigen beheer 

      €   9,00 per maand voor AMV-lessen 

Voor nieuwe jeugdleerlingen (per 01-08-2019) € 30,50 per maand incl. contributie en 

instrument. Per les is dit een bedrag van € 10,17. (dit geldt tot het behalen van het A-diploma, met een 

maximum van 3 jaar) 

 

Het lesgeld en contributie worden geïnd d.m.v. automatische incasso in maandelijkse termijnen vooraf.  

Op basis van het aantal leerlingen worden docenten gecontracteerd en vastgelegd voor een lesperiode van een jaar, 

waarbij wij verplicht zijn de afgesproken uren te betalen. 

Bij tussentijdse opzegging wordt daarom lesgeld en contributie voor het lopende lesjaar volledig 

doorberekend. Het verenigingsjaar en het lesjaar lopen van 1 augustus t/m 31 juli. 

 

Belangrijk 
Een instrument leren bespelen kost tijd en geld voor zowel uzelf als voor de K.S.H. Phileutonia. 

Gaat u, voordat u het inschrijfformulier ondertekent, goed na of u de tijd heeft om elke dag een half uur te studeren 

en een keer per week een half uur op les te gaan. 

Indien u ondertekent, bent u lid van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia vanaf dagtekening van de test, met 

alle rechten en plichten zoals omschreven in de statuten en huishoudelijk reglement en in deze toelichting. 

 

Inlichtingen 
Voor inlichtingen en vragen over opleiding kunt u terecht bij Monique Maas, tel 06 44 84 45 57 . Ook kunt u contact 

opnemen met ons verenigingsgebouw, tel. 0492 54 99 61 of mail naar jeugd@phileutonia.nl  

 

Automatische incasso 
Contributie en lesgelden worden geïncasseerd d.m.v. automatische incasso zoals hierboven reeds vermeld. Door 

ondertekening van het aanmeldformulier machtigt u de K.S.H. Phileutonia om per maand de door u verschuldigde 

gelden te incasseren. Indien u het lidmaatschap beëindigt (uitsluitend door schriftelijke opzegging), wordt 

automatisch ook de machtiging ingetrokken, nadat aan alle verplichtingen is voldaan. 
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