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WELKOM! 

 

Leuk dat je lid wil of bent geworden van het Andels Fanfare Corps. 

In dit boekje vind je veel informatie over zaken waar je als lid mee 

te maken hebt. Kun je er iets niet in vinden, vraag het dan aan de 

coördinator van de lessen. 

 

Bij dit boekje hoort een inlegvel met namen en telefoonnummers 

van de mensen die bij de jeugd van AFC betrokken zijn en 

informatie zoals de hoogte van de contributie. 

 

We wensen je veel plezier bij het Andels Fanfare Corps! 

  



Pagina 2 

OVER AFC 

 

AFC is opgericht op 23 april 1893 en is daarmee een van de oudste  

blaasorkesten van Nederland. Het jeugdorkest is op 11 mei 1956 

opgericht. AFC is volgens de verhalen begonnen als zangvereniging 

maar daar is niet echt bewijs voor. Vanaf 1908 zijn er kasboeken en 

notulen bewaard gebleven, dus vanaf dat moment hebben we meer 

informatie. 

 

Op 30 augustus 1921 gingen we voor het eerst op concours. De 

oudere leden gingen met paard en wagen, de jongere leden op de 

fiets. We werden eerste! Daarna zijn we nog vaak op concours 

geweest, waarbij we regelmatig hebben gewonnen. 

 

Bij AFC vinden we het belangrijk om muziek op een zo hoog 

mogelijk niveau te maken, gecombineerd met gezelligheid. Daarom 

zijn er regelmatig activiteiten voor en door de jeugd, maar ook bij 

het groot orkest. 

 

Verder vinden we het belangrijk om binnen het dorp en daarbuiten 

regelmatig op te treden. Daarmee laten we onze  muziek horen en 

ondersteunen we regelmatig activiteiten van andere verenigingen. 

 

Na meer dan 125 jaar is AFC een springlevende vereniging!  
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LIDMAATSCHAP 

 

ALGEMEEN 

AFC probeert het lidmaatschap laagdrempelig te houden. Dat 

betekent dat we zoveel mogelijk mensen de kans willen bieden om 

lid te worden. We verwachten van de leden dat ze zich actief 

opstellen binnen de vereniging. Zo houden we AFC levend(ig). We 

brengen regelmatig per mail een nieuwsflits uit met zaken die 

spelen waaronder activiteiten. Het is belangrijk om deze goed te 

lezen. 

ACTIES 

De jeugd van AFC organiseert twee keer per jaar een actie. Met 

deze acties verdienen we geld. Dat geld zetten we in voor de jeugd 

bij AFC. We betalen daar activiteiten zoals het kamp en de barbecue 

van. Het is belangrijk dat iedereen meedoet met deze acties. Ook 

verkopen we loten voor de Aelse dag. 

CONTRIBUTIE 

Met de contributie betaal je mee aan de kosten die AFC maakt voor 

haar leden. Hierbij moet je denken aan: 

• Kosten voor de dirigent 

• Kosten voor aanschaf en onderhoud van instrumenten 

• Huur van de repetitieruimte 

• Kosten voor de muziekdocent en de lesruimte 

• Etc. 

De hoogte van de contributie vind je op het inlegvel. We proberen 

de contributie zo laag mogelijk te houden zodat zoveel mogelijk 
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mensen bij ons muziek kunnen maken. We kunnen uit de 

contributie niet alles betalen. Vandaar dat we regelmatig acties 

houden om extra geld op te halen. Naast het extra geld vinden we 

het ook belangrijk dat we met deze acties het verenigingsgevoel 

versterken. We verwachten dan ook dat iedereen meedoet aan 

deze acties. 

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP 

Mocht je je lidmaatschap willen opzeggen, dan doe je dat per email 

bij de secretaris. Het lidmaatschap eindigt per 1e dag van de 

volgende maand. Over de maand waarin je opzegt betaal je dus nog 

lidmaatschap. 

 

MUZIKALE ONTWIKKELING 

ALGEMEEN 

We vinden het belangrijk dat onze (jeugd)leden hun instrument op 

de juiste wijze leren bespelen. Daarom krijg je les van 

gediplomeerde docenten. We vinden het ook belangrijk dat je leert 

spelen voor publiek. Daarom organiseren we elk jaar een 

voorspeelmiddag. Deze voorspeelmiddag is een soort mini 

concours. Je speelt dan voor publiek (familie, vrienden, andere AFC 

leden, belangstellenden) en de dirigent van het groot orkest schrijft 

een beoordeling. Zo leer je solo spelen en laat je zien hoe je je 

muzikaal ontwikkelt. 

INSTRUMENT 

Het instrument dat je bespeelt, krijg je in bruikleen van de 

vereniging. Dat betekent dat je het mag gebruiken, maar dat het 



Pagina 5 

eigendom blijft van de vereniging. Het instrument is duur maar gaat 

gelukkig in principe een leven lang mee. Daarom ga je er uiteraard 

zeer zorgvuldig mee om. Je onderhoudt het goed en zorgt dat het 

niet beschadigt. Elk jaar geven we een workshop waarin onder 

andere het onderhouden en reinigen van het instrument aan de 

orde komt. Bepaalde zaken die je nodig hebt voor je instrument en 

het bespelen ervan schaf je zelf aan. Voorbeelden zijn: 

• Muziekstandaard 

• Rieten 

• Boeken 

• Drumstokken 

• Dempers 

• Onderhoudsmiddelen zoals ventiel olie 

• Etc. 

 

DE LESSEN 

We vinden het belangrijk dat onze jeugdleden op een juiste manier 

geschoold worden in het bespelen van het instrument van hun 

keuze. Daarom gaan de docenten tijdens de lessen in op de zaken 

als: basisvaardigheden, ademhaling, klankkleur, theorie, etc. Je hebt 

elke week les. Je hebt 40 lessen per jaar. Een les duurt 20 minuten. 

Mocht een les uitvallen, dan wordt deze ingehaald. Mocht er iets 

niet goed gaan met de lessen, laat het zo snel mogelijk weten aan 

de lescoördinator. Deze gaat er dan mee aan de slag. 

 

 

ORGANISATIE LESSEN 



Pagina 6 

De lessen worden georganiseerd door lescoördinator. De 

lescoördinator maakt in overleg een rooster en laat je weten op 

welke tijd en waar de lessen plaatsvinden. De lescoördinator 

probeert je zo goed mogelijk in te plannen. Omdat de docenten en 

de leslocatie niet op elk moment beschikbaar zijn, zal er soms wat 

extra overleg nodig zijn. Uiteraard zorg je dat je voldoende 

repeteert voor de lessen en dat je er op tijd bent. Mocht je 

verhinderd zijn voor een les, laat je dat zo spoedig mogelijk aan de 

docent weten. 

 

EXAMEN 

We vinden het belangrijk dat onze muzikanten op het juiste niveau 

muziek maken. Daar horen minimaal het A- en B examen HAFABRA 

bij. AFC is aangesloten bij de KNMO (Koninklijke Nederlandse 

Muziek Organisatie). De examens die je aflegt zijn dan ook landelijk 

erkend. De docent en lescoördinator overleggen met je wanneer je 

het juiste niveau hebt om aan het examen deel te nemen. De 

kosten van het examen vind je op het inlegvel. Voorafgaande aan 

het examen verzorgen we theorie lessen. Ook de kosten van het 

theorieboek vind je op het inlegvel. Deze kosten betaal je zelf. 

 

JEUGDORKEST 

Zodra je docent ziet dat je je instrument voldoende beheerst, zal hij 

voorstellen dat je mee gaat spelen in het jeugdorkest. Deelname 

aan het jeugdorkest verwachten we van alle jeugdleden. Het 

jeugdorkest is het opleidingsorkest van AFC. Er spelen niet alleen 

jeugdleden in mee, maar ook muzikanten uit het groot orkest. Zo 

leer je al snel hoe je moet spelen in een orkest maar ook hoe AFC 
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vindt dat er in een orkest gespeeld moet worden. De oudere leden 

nemen je daarin mee op sleeptouw. Een gediplomeerde dirigent 

dirigeert het orkest. Daardoor heeft ook het jeugdorkest het door 

AFC gewenste niveau. Uiteraard neem je ook deel aan de concerten 

die het orkest speelt. De data voor die concerten maken we ruim 

van tevoren bekend zodat je er rekening mee kan houden. Alleen 

bij hoge uitzondering kun je een concert missen. Kun je niet dan 

meld je dat telefonisch bij de contactpersoon van het jeugdbestuur. 

De kleding van het jeugdorkest heeft als kleuren zwart en wit. De 

kleding schaf je zelf aan. 

 

DOORSTROMING NAAR HET GROOT ORKEST 

We verwachten van alle leden dat ze doorstromen naar het groot 

orkest. Uiteraard stroom je pas door als je er klaar voor bent. Dat 

bepaal je in overleg met de dirigenten, je docent en contactpersoon 

van de orkestcommissie. De eerste tijd speel je dan in beide 

orkesten. In het Groot orkest is de kleding voor de heen een zwart 

pak, wit overhemd met een groene strik. De dames en slagwerkers 

gaan geheel zwart gekleed. De aanschaf van de kleding is ook hier 

voor eigen rekening. 
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BIJLAGE 

Contactpersonen 

• Lescoördinatoren; 

André Lankhaar; alle koperinstrumenten 

andrelankhaar71@gmail.com    06-52769238 

Christel Hoevenaren; saxofoons en slagwerk 

christelhoevenaren@gmail.com    06-13191998 

• Onderhoud en reparatie instrumenten; 

Wim Hoesen 

hoesenww@hetnet.nl 

• Jeugdbestuur; 

Marit van der Ham, Ton Weenk 

jeugdorkest@andelsfanfarecorps.nl 

• Dagelijks bestuur; 

Ton Weenk, voorzitter voorzitter@andelsfanfarecorps.nl 

Eric de Graaff, secretaris info@andelsfanfarecorps.nl 

Jaap van Herwijnen, penningmeester 

penningmeester@andelsfanfarecorps.nl 

Kosten lidmaatschap (stand 1 maart 2020); 

• Jeugdleden met muziekles € 37,- per maand 

• Volwassenen € 25,- per maand 

• Lesboek (gemiddeld) € 19,- per stuk 

Kosten muziekexamens (stand 1 maart 2020); 

• Theoriecursus (alle niveaus); € 29,50 

• Theorie- en praktijkexamen A; € 28,- B; € 32,- C; 36,- 
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