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Algemene informatie over “Ons Genoegen” 
 
Vanaf de oprichting in 1919 wordt bij “Ons Genoegen” door jong en oud met heel veel plezier muziek gemaakt. Tijdens 
concerten laat het fanfareorkest en de slagwerkgroep haar publiek genieten van een afwisselend en soms gedurfd 
repertoire. 
Een constante stroom van onderaf, door het in eigen beheer met bevoegde docenten opleiden van jeugdige 
muzikanten, moet er voor zorgen dat de toekomst gewaarborgd blijft. 
Vaste jaarlijkse concerten zijn het “themaconcert” en de zomeravondconcerten. Ook wordt medewerking verleend aan 
andere activiteiten en festiviteiten. Naast muzieklessen en het samen muziek maken organiseren we ook leuke (jeugd) 
activiteiten. 
 
Hier vind je informatie over onze vereniging, over de instrumenten die we bespelen en vooral hoe je muziek kunt leren 
en straks kunt meespelen in een van onze orkesten. 
Wij wensen je veel leesplezier en hopelijk helpt het je verder binnen onze vereniging. 

 
Lidmaatschap 
 
Wil je lid worden? Dan kies je of je lid wilt worden van het orkest (donderdagavond) of de slagwerkgroep 
(dinsdagavond).  
Nog niet eerder gespeeld, of opfrislessen nodig? Dan kan je bij onze vereniging muzieklessen volgen. Alle muzieklessen 
worden gegeven door bevoegde docenten. 
Vanaf ongeveer 8 jaar kan worden begonnen met muziekles. De slagwerklessen zijn op dinsdag, de koperlessen op 
donderdag en de saxofoonlessen op donderdag. De lessen worden in de middag/begin van de avond 
gegeven en duren 25 minuten. Naast de lessen is het erg belangrijk om thuis regelmatig te oefenen. Probeer hier 
vaste momenten voor te vinden 
. 
Omdat we een vereniging zijn en samenspel erg belangrijk vinden, proberen de docenten je zo snel mogelijk te laten 
instromen in een van de opstaporkesten (dinsdagavond voor het slagwerk en donderdagavond het blaasorkest, 
aangevuld met slagwerkers). Dit zal meestal na ongeveer een halfjaar tot een jaar les zijn. In het opstaporkest ligt de 
focus op het samen muziek maken. Terwijl je in het opstaporkest zit krijg je nog steeds lessen en word je opgeleid voor 
het HaFaBra A examen. Zodra je er klaar voor bent, of in ieder geval als je je A diploma hebt behaald, stroom je door 
naar het fanfareorkest op donderdagavond of de slagwerkgroep op dinsdagavond. Slagwerkers kunnen ook 
doorstromen naar het fanfareorkest (drumstel, pauken etc.). 
 
Nieuwe leerlingen krijgen 2 gratis proeflessen. 
Aanmelden nieuwe leerlingen (zowel kinderen als volwassenen) gaat via de leerlingencoördinator Mariska Rebergen 
(leerlingen@onsgenoegenamerongen.nl). 
Opzeggen kan voor 1 januari of voor 1 juli bij de ledenadministratie (secretaris@onsgenoegenamerongen.nl). Zie ook 
het kopje “Contributie” voor meer informatie. 
 
Jeugdfonds sport & cultuur 
Is het lastig om de lessen te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt 
het lesgeld en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Meer informatie 
is te vinden op de website http://jeugdfondssportencultuur.nl of op te vragen via 
secretaris@onsgenoegenamerongen.nl 
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Belangrijk om te weten 
 
Contributie 
In 2023 bedraagt de contributie € 12,50 per maand / € 37,50 per kwartaal 
Jaarlijks wordt de contributie door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het contributiejaar loopt van  
1 januari t/m 31 december. Bij tussentijds opzeggen wordt in beginsel geen contributie geretourneerd. Overmacht is 
hiervan uitgezonderd. 
Om gezinnen met meer dan twee, inwonende, leden financieel tegemoet te komen wordt de contributie met ingang van 
het 2e lid trapsgewijs afgebouwd. 
  
a. het 1e lid betaalt de basiscontributie; 
b. het 2e lid betaalt € 12,00 / € 36,00; 
c.       het 3e lid betaalt € 11,50 / € 34,50; 
d. enzovoort. 
  
Nieuwe leden ontvangen samen met de informatiefolder een inschrijfformulier en voor de contributiebetaling een 
machtigingsformulier voor automatische incasso, welke na verdere invulling en ondertekening moeten worden 
geretourneerd. 
 
Lesgeld 
Leerlingen betalen naast contributie ook lesgeld. Dit wordt per halfjaar via automatische incasso op 1 januari en 1 juli 
afgeschreven. Per 1 januari 2023 bedraagt het lesgeld € 350,- per jaar. Dit is inclusief een korting van 30%. Deze 
korting geldt de eerste 3 lesjaren. Vanaf het 4e lesjaar vervalt de korting en wordt het lesgeld € 455,-. Speel je na 3 jaar 
les mee in het fanfareorkest op donderdagavond 19:30 uur of in de slagwerkgroep op dinsdagavond 19:30 uur en volg 
je nog steeds lessen, dan blijft de korting gelden.  
Lesgelden zijn voor een volledig jaar verschuldigd en gaan in op het moment dat de lessen starten. Na het eerste jaar 
kan er per half jaar worden opgezegd (voor 1 januari of voor 1 juli). 
 
Het lesmateriaal (les- en oefenboeken) is verkrijgbaar via de vereniging en is voor rekening van de vereniging. 
 
Een leerling krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan landelijke HaFaBra examens. De diploma’s A t/m D kunnen 
worden gehaald. De kosten voor deelname aan de theorie- en praktijkexamens voor diploma A zijn voor rekening van 
de vereniging. Examenkosten voor de overige diploma’s zijn voor rekening van de leerling. 
 
Instrumenten 
Instrumenten zijn, indien beschikbaar, in bruikleen verkrijgbaar bij de vereniging. 
We rekenen er op dat iedereen zorgvuldig met het instrument omgaat. De onderhoudskosten zijn voor rekening van de 
vereniging. Instrumenten van de vereniging zijn door de vereniging verzekerd. Privé-instrumenten, welke in de 
vereniging worden bespeeld, kunnen ook via de vereniging (voor een door het bestuur te beoordelen bedrag) worden 
verzekerd. Indien het instrument is beschadigd waarbij het lid iets valt te verwijten, zijn de reparatiekosten voor 
rekening van het lid. Indien het instrument is beschadigd waarbij het lid niets valt te verwijten, zijn de reparatiekosten 
voor rekening van de vereniging. 
“Ons Genoegen” verstrekt gratis rieten voor saxofoonspelers. Ventielolie is voor eigen rekening. Trommelstokken en 
oefenpads voor slagwerk zijn voor rekening van de vereniging. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het geleende 
instrument inclusief verstrekte toebehoren z.s.m. ingeleverd te worden bij de instrumentenbeheerder of de leerlingen 
coördinator. 
 
Kleding 
Leerlingen: 
Zodra een leerling deel gaat uitmaken van het opstaporkest (het Amerongs JeugdOrkest, of AJO), ontvangt de leerling 
van de vereniging een poloshirt. 
Dit shirt blijft eigendom van de vereniging en wordt weer schoon ingeleverd bij de overstap naar het “grote” orkest. 
Concert: 
Bij concerten wordt zwarte kleding gedragen. De leden zorgen zelf voor een zwarte broek, een zwarte blouse/overhemd 
en nette zwarte schoenen. Bij deze zwarte kleding wordt een sjaal (dames) of stropdas (heren) gedragen. Deze wordt 
verstrekt door de verenging en dient bij opzegging schoon te worden ingeleverd. 
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Repetities en lessen 
Repetities:  
Fanfare:   donderdag van 19.30 tot 21.45 uur (afmelden via de Spond app of bij de secretaris) 
Slagwerkgroep:   dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur (afmelden via de Spond app of in de groepsapp) 
 
Muzieklessen: 
Slagwerklessen:  dinsdag (afmelden bij docent) 
Koperlessen:   donderdag (afmelden bij docent) 
Saxofoonlessen:  donderdag (afmelden bij docent) 

 
Contacten 
Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter   Henk Bijleveld  voorzitter@onsgenoegenamerongen.nl 
Secretaris   Tim Degen  secretaris@onsgenoegenamerongen.nl 
Penningmeester  Wendy Leewis-Beumer penningmeester@onsgenoegenamerongen.nl 
Algemeen   Leendert Cornelisse  
Algemeen/gebouwbeheer Brand Rebergen 
Slagwerkgroep   Annieta van Breene 
Jeugdzaken/-beleid  Feike Elmendorp 
 
Leerlingencoördinator: 
Mariska Rebergen     leerlingen@onsgenoegenamerongen.nl 
 
Dirigent/instructeur/docenten: 
Dirigent fanfare:   Wilbert van Arendonk  
Instructeur slagwerkgroep: Bert Noorderijk 
Docent koper:   Sanne Kers   
Docent saxofoon:  Jack Sloot   
Docent slagwerk:  Bert Noorderijk 
 
Instrumentenbeheer:   
Fanfare:   Brand Rebergen  
Slagwerkgroep:   Annieta van Breene  
 
Uniformenbeheer:  Vacant 
 
Bibliothecaris:   Vacant 
 
Secretariaat: 
Wijzigingen van adres, telefoonnummer en e-mailadres graag zo spoedig mogelijk aan het secretariaat doorgeven. Ons 
postadres is: Majoorsweg 6, 3958 GW Amerongen 
 
Verenigingsgebouw: 
De muzieklessen en de repetities vinden plaats in ons eigen muziekcentrum aan de Majoorsweg 6 te Amerongen. 
 
Website: www.onsgenoegenamerongen.nl 
Voor meer informatie over genoemd aanbod van muzieklessen, aanmeldingen of informatie over aankomende optredens 
kunt u terecht op onze website. 

 
Tot slot 
Van de leden en ouders van leerlingen wordt de medewerking verwacht aan de door de vereniging te houden (financiële) 
acties en vrijwilligerstaken zoals schoonmaak van het muziekgebouw, oud papier inzameling en bardienst tijdens 
repetitieavonden. Dit is onmisbaar voor de vereniging en bedoeld om de contributies en lesgelden betaalbaar te kunnen 
houden. 
 

We hopen dat je het naar je zin zult hebben bij onze vereniging !! 


