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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het algemene informatieboekje van “Muziekvereniging Crescendo 
Muiden”. 
 
Dit boekje is bedoeld voor nieuwe leden, mogelijk toekomstige leden, maar ook 
voor mensen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van onze vereniging. 
U vindt hier alle informatie over onze vereniging, zoals: de muziek onderdelen, 
de opleidingen, de repetitieavonden, contributies, commissies en nog veel 
meer.  
 
U zult bij het lezen van dit boekje merken dat Crescendo een vereniging is met 
mensen die graag gezamenlijk muziek maken, maar ook een vereniging is met 
veel vrijwilligers die er alles aan doen om de vereniging draaiend te houden en 
die continu bezig zijn om het vooral voor iedereen ‘hun Crescendo’ te maken.  
 
Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen? Wij willen u graag helpen. U 
kunt altijd een mail sturen naar: info@crescendo-muiden.nl.   
 
 
Het Bestuur 
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De Vereniging 
 
Crescendo is opgericht op 25 juli 1896. De officiële naam is: 
 

“Muziekvereniging Crescendo Muiden”. 
 
 
De eerste 60 jaar bestond de vereniging alleen uit een Fanfare. Begin jaren 
zestig werd besloten om ook een Tamboerkorps op te richten, dit is de huidige 
Slagwerkgroep. In 1973 kwam er ook een Majorettepeloton bij. 
Inmiddels is de vereniging ook uitgebreid met Algemene Muzikale Vorming. 
 
Vanaf 2011 geeft de vereniging alleen nog zittende concerten. Hierdoor zijn we 
in staat om een meer gevarieerdere aanbod van muziek te brengen.  
 
Crescendo streeft continu naar kwaliteit en daarom zorgen wij ervoor dat onze 
leerlingen worden opgeleid door gediplomeerde leerkrachten en heeft iedere 
afdeling een professionele dirigent. 
 
De beschermheer van de vereniging is voormalig burgemeester van de 
gemeente Muiden, de heer G.J. Kuiper. 
 
Onze vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement vastgesteld die 
ter inzage in het gebouw liggen. U kunt ze ook opvragen bij de secretaris. 
 

Het doel van de Vereniging 
 
“De vereniging heeft ten doel de muziekbeoefening met behulp van 
instrumenten en de beoefening van de begeleiding, zonder enige binding aan 
geestelijke of politieke richtingen“ 
 
Crescendo is een vereniging die steeds in beweging is om er voor te zorgen dat 
ieder lid van de vereniging een zo prettig mogelijke plek in de vereniging heeft 
en behoudt om zijn/haar hobby, met muziek bezig zijn, met plezier te kunnen 
uitoefenen. Echter ook aan het gezellig samenzijn zonder het maken van 
muziek wordt veel waarde gehecht. Om dit allemaal te realiseren heeft de 
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vereniging naast de professionele krachten veel vrijwilligers die hier 
voortdurend aandacht aan besteden. 
 
Wij zijn van mening dat een vereniging als de onze onmisbaar is voor het 
sociale leven in de plaats Muiden. Om deze reden streven we ernaar dat de 
hoogte van contributie en het lesgeld voor een ieder betaalbaar moet zijn. 
Vooral door zelfwerkzaamheid is dat doel te realiseren.  
 

Het Verenigingsgebouw 
 
Muziekvereniging Crescendo Muiden beschikt over een eigen 
verenigingsgebouw, Pro Musica, waar we erg trots op zijn. In het verleden 
repeteerde de Fanfare in gehuurde schoollokalen. Vooral na de oprichting van 
het Tamboerkorps ontstond de behoefte aan een eigen gebouw. 
 
Op de plaats waar vroeger de muziektent stond kon met medewerking van de 
eigen leden en de plaatselijke middenstand het verenigingsgebouw worden 
gerealiseerd. 
 
Ook de bevolking van Muiden heeft door het steunen van de georganiseerde 
acties een belangrijke financiële bijdrage geleverd (en dat doet zij nog steeds). 
 
Pro Musica staat op een unieke locatie in Muiden, namelijk op het 
Fermanplantsoen aan het einde van de Weesperstraat. Het plantsoen is op 
initiatief van de vereniging genoemd naar haar voormalige beschermheer de 
heer mr. B. Ferman.  
 
Het verenigingsgebouw wordt ook verhuurd voor een zeer aantrekkelijk 
bedrag. Informatie over de verhuur vindt u verderop in dit boekje bij 
hoofdstuk: Verhuur/beheer gebouw. 
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Het bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit 7 leden met ieder een eigen takenpakket. De 
bestuursleden worden voor een bepaalde periode gekozen en benoemd door 
de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De bestuursleden 
treden bij toerbeurt af. 
 
Het bestuur heeft de volgende samenstelling: 
 
Voorzitter 2e Voorzitter 
Secretaris  2e Secretaris 
Penningmeester 2e Penningmeester 
Jeugdcommissaris  
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Lidmaatschap 
 
Om lid te kunnen worden van de fanfare of slagwerkgroep geldt een minimum 
leeftijd van 8 jaar of de leerling zit in groep 5 van de basisschool. Voor Kinderen 
Ontdekken Muziek (KOM) geldt een minimum leeftijd van 6 jaar én groep 3 van 
de basisschool. 
In alle gevallen, behalve bij de KOM, zorgt de vereniging voor het instrument.  
Alle leden of ouders van leerlingen, met uitzondering van eerstejaars KOM, 
worden ingedeeld voor het ophalen van oud papier. Zie hoofdstuk Oud Papier. 
 
Lesseizoen en Opzegging…………………………………………………………………………………                                                                        
Het lesseizoen loopt gelijk met een schooljaar. Lidmaatschap wordt voor een 
jaar aangegaan en elk schooljaar automatisch verlengd, tenzij het bestuur een 
schriftelijke opzegging ontvangen heeft voor het einde van het lesseizoen (via 
bestuur@crescendo-muiden.nl).  Lestijden worden in overleg met de docent 
ingepland. Voor meer informatie over lesgeld zie hoofdstuk ‘Lesgeld en 
Contributie’ verderop in dit boekje. 
 
Proeflessen 
Voordat een lidmaatschap wordt aangegaan voor één van de opleidingen 
kunnen er eerst 4 proeflessen worden genomen tegen een laag tarief. De 
inschrijfformulieren voor proeflessen staan uiteraard ook op onze website.  

Opleidingen 

De meerwaarde van een muziekvereniging is samen muziek maken. Ook in 
onze opleidingen is dit doorgevoerd. Vanaf het begin leert de leerling naar 
anderen te luisteren en samen te spelen met andere leerlingen. Zodra de 
leerling het A diploma behaald heeft, neemt hij/zij plaats in de fanfare of 
slagwerkgroep. Crescendo neemt een gedeelte van de kosten voor de lessen 
voor haar rekening. 
 
Algemeen 
 
Onze vereniging biedt uitstekende opleidingsmogelijkheden. Onze docenten 
hebben een professionele opleiding, zodat de kwaliteit gewaarborgd is op alle 
niveaus. Vanaf de eerste oriënterende lessen tijdens de cursus Kinderen 

mailto:bestuur@crescendo-muiden.nl
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Ontdekken Muziek (KOM) tot de laatste theoretische en praktische lessen ter 
voorbereiding op de diploma’s. Onze leerlingbegeleiders zijn het 
aanspreekpunt voor de leerlingen en ouders voor vragen en opmerkingen. 
 
Crescendo verzorgt de opleidingen voor de blazers in samenwerking met de 
Gooische Muziekschool. De lessen voor slagwerk en KOM geschieden in eigen 
beheer. U hoeft als ouders geen instrument voor de leerling aan te schaffen: 
alle leerlingen krijgen een instrument in bruikleen van de vereniging. Een 
uitzondering vormt de blokfluit, die de leerling nodig heeft voor de lessen KOM. 
 
Ook volwassenen zijn welkom om een instrument te leren spelen. En natuurlijk 
zijn ook oud spelers die al een instrument hebben gespeeld in het verleden en 
het na een rustperiode weer willen gaan oppakken van harte welkom. 
 
Kinderen Ontdekken Muziek (KOM) – Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
 
Met KOM proberen we kinderen uit Muiden (en omgeving) geïnteresseerd te 
krijgen in het maken van muziek. We hopen uiteindelijke een groep te vormen 
die door wil stromen naar andere onderdelen van onze vereniging, maar de 
muzikale vorming van de kinderen staat centraal. Vandaar dat ook snaar- en 
toetsinstrumenten aan de orde komen. De lessen zijn specifiek bedoeld voor 
kinderen in groep 3, 4 en 5. Twijfelt u of dit iets voor uw kind is? Het is ook 
mogelijk proeflessen te volgen, zodat uw kind eerst uit kan proberen of hij/zij 
het leuk vindt. 
 
Deze cursus biedt álles wat uw kind van muziek wilt weten. In de lessen gaan ze 
zingen, bewegen, luisteren en zelf muziek maken. Ritme en notatie komen aan 
bod en ze ontdekken een wereld van muziekinstrumenten................................. 
 
De blokfluit wordt als rode draad gebruikt, maar ze maken actief kennis met 
veel meer instrumenten. Van saxofoon tot drumstel, van blokfluit tot piano en 
van cello tot trompet. Ieder blok staat een andere instrumentengroep centraal; 
snaar-, toets-, blaas- en slagwerkinstrumenten....................................................           
 
Er zijn 4 blokken in het jaar. Daarnaast is er twee dagen per jaar een 
uitgebreide les, waarbij er een interactief concert wordt gegeven en waarbij ze 
korte proeflessen kan volgen op verschillende instrumenten. Aan het einde 
wordt er dan een concert gegeven aan de papa's, mama's, opa's en oma's en 
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iedereen die wil komen luisteren!................................................................... 
 
De cursus KOM duurt een jaar. Daarna kunnen ze verder met AMV op blokfluit, 
of op een ander instrument. Aan deze cursus kan iedereen meedoen die in 
groep 3, 4 of 5 zit en die graag wil kennismaken met muziek en met 
verschillende muziekinstrumenten. 
 

                                     
 
Instrumentale lessen 
 
Bij de instrumentale lessen kun je kiezen uit een blaasinstrument of een 
slaginstrument. Er wordt lesgegeven op alle blaasinstrumenten die in een 
fanfare voorkomen. Dat betekent dat er les gevolgd kan worden op bugel, 
trompet, hoorn, schuiftrombone, saxofoon, euphonium of bas. De leerling 
krijgt het instrument in bruikleen, zodat ook thuis geoefend kan worden. 
Als de leerling kiest voor een slaginstrument, speelt de leerling op een snare 
drum en maakt hij daarnaast kennis met allerlei andere slaginstrumenten die in 
de slagwerkgroep gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld bongo’s of claves. Voor 
thuis krijgt de leerling een oefenpad en stokken in bruikleen van de vereniging, 
zodat er geen geluidsoverlast is als er thuis geoefend wordt.  
De instrumentale lessen bestaan uit gecombineerde theorie- en praktijklessen. 
Tijdens de lessen leert de leerling het instrument kennen en bespelen. Krijgt 
het theorie en wordt de leerling voorbereid op het behalen van een diploma. 
De leerling kan in de regel in gemiddeld 2 jaar een diploma behalen. Na het 
behalen van het A-diploma, gaat de leerling in de fanfare of de slagwerkgroep 
spelen. Het is mogelijk om daarna nog door te gaan met les tot aan het behalen 
van het B-diploma, waarna het ook nog mogelijk is verder te gaan voor het C- 
en D-diploma. 
Individuele lessen duren 20 minuten. Als meerdere leerlingen tegelijk starten 
wordt soms in 2- of 3-tallen lesgegeven. De lessen duren dan 30 minuten. 
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De Onderdelen in Vogelvlucht 
 
De Fanfare  
 
De fanfare is opgericht in 1896.  
De dirigent is: John Brouwer 
Repetitieavond: vrijdag, 20.00 uur – 22.00 uur 
Les wordt gegeven door:  
Frank Vlam (saxofoons) en Misha Sporck (overige instrumenten)  
 
Voor veel mensen is niet duidelijk wat het verschil is tussen een fanfare en een 
harmonieorkest. In een fanfare wordt alleen geblazen op koperen 
blaasinstrumenten, dus wel: bugel, trompet, schuiftrombone, hoorn, saxofoon, 
enz., maar niet: dwarsfluit, klarinet, hobo, enz. 
De fanfare heeft momenteel ongeveer 30 leden en 5 leerlingen zijn in 
opleiding. Voor leerlingen geldt dat zij na ongeveer 3 jaar les mee kunnen 
spelen bij de fanfare, dit is afhankelijk van het niveau van de leerling. 
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De Slagwerkgroep 
 

De slagwerkgroep is opgericht in 1962.  
De dirigent is: Cas van der Horst 
Repetitieavond: dinsdag, 20.00 uur – 22.00 uur 
Les wordt gegeven door: Karel van Kampen 
 

Voor leerlingen geldt dat zij na ongeveer 3 jaar les mee kunnen spelen bij de 
slagwerkgroep, dit is afhankelijk van het niveau van de leerling. De 
slagwerkgroep bestaat momenteel uit 7 leden en er zijn 8 leerlingen in 
opleiding. 
 

 
 

Opleidingsorkest 
 
Dirigent: John  Brouwer 
Dit onderdeel is in 2014 opgestart. 
  
Met het opleidingsorkest kunnen de leerlingen op een gezellige manier samen 
muziek maken onder leiding van een professionele dirigent. Voor leerlingen 
van Crescendo is dit orkest zonder extra kosten. Voor buitenstaanders slechts 
€7,50 per maand. 
 
Het spelen in een orkest heeft vele voordelen, dit zijn er een aantal: 

 Door te spelen in een orkest ontstaat er een groep; 

 Het is veel leuker om samen te spelen dan alleen of met zijn tweeën; 

 Voor de muzikale vorming heeft het een grote toegevoegde waarde; 
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 Er wordt andere muziek gespeeld dan alleen uit lesboeken; 

 Er wordt gezamenlijk muziek gemaakt; 

 Het is een goede basis voor doorstroming naar het groter orkest of 

slagwerkgroep; 

 Ze kunnen deelnemen aan concoursen en optredens, hier leren ze veel 

van; 

 Enthousiasme voor muziek is veel groter indien samen wordt gespeeld. 

 

Kinderen Ontdekken Muziek/ AMV 
 
Instructeur: Renske van der Brug 
Dit onderdeel is in 1985 onder de naam blokfluitgroep opgericht en heet nu 
Kinderen Ontdekken Muziek (KOM), tweede lesjaar heet het Algemene 
Muzikale Vorming (AMV). 
  
De bedoeling van KOM en AM is kinderen op jonge leeftijd op een speelse 
manier kennis te laten maken met muziek.  
Zie voor een uitgebreidere beschrijving het hoofdstuk ‘opleidingen’.  
 
De groep leerlingen doet regelmatig mee tijdens de concerten van de 
vereniging (donateursconcert, kerstconcert). 
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Lesgeld en contributie 

 
Zowel de lesgelden als de contributies worden via automatische incasso geïnd. 
Lesgeld wordt twee maal per jaar geïnd (februari en september) en de 
contributie per maand. De contributiebedragen, lesgelden en repetitietijden 
zijn terug te vinden op inschrijfformulieren via de onze website van  
“Muziekvereniging Crescendo Muiden” (menu: Lidmaatschap).  
Het tarief wordt 1x per jaar geïndexeerd.  Voor contributie geldt: is men lid van 
meerdere onderdelen dan wordt één onderdeel in rekening gebracht. 

 

Oud papier 
 
Onze vereniging draait hoofdzakelijk op de inkomsten van het oud papier 
ophalen. Om de maandelijkse contributie zo laag mogelijk te houden hoort bij 
het lidmaatschap dat leden en  ouders van jeugdleden af en toe meehelpen 
met het ophalen van het oud papier in Muiden.  (uitgezonderd zijn de ouders 
van de eerstejaars KOM). Gelet op het belang van deze inkomstenbron hebben 
wij regels opgesteld met betrekking tot het ophalen van oud papier.  
 
Het oud papier ophalen vindt iedere laatste zaterdag van de maand plaats 
vanaf 09.00uur. Het oud papier in Muiden wordt verzameld in papiercontainers 
en opgehaald met vuilnisauto’s. In verband met de veiligheid mag het ophalen 
alleen door leden en ouders van leden van 18 jaar en ouder gedaan. Per wagen 
worden er 2 leden en/of ouders ingeroosterd. Alle leden vanaf 18 tot 65 jaar 
dienen oud papier op te halen. Van de leden jonger dan 18 jaar worden de 
ouders ingeroosterd. Dit betekent dat u hooguit 2x per jaar ingeroosterd zult 
worden. Het jaarrooster wordt opgesteld door de coördinator oud papier en is 
terug te vinden in het maandblad en op de leden website.  
 
Ervaring leert dat de meeste mensen die dit horen eerst schrikken en vaak 
negatief reageren, maar de leden/ ouders die inmiddels al een keer geholpen 
hebben weten dat het reuze meevalt. U wordt één en hooguit twee keer per 
jaar ingedeeld om te helpen met oud papier ophalen en kost u ongeveer 2 tot 2 
½ uur per keer. Als een ouder meerdere kinderen als lid heeft, wordt de ouder 
niet dubbel ingedeeld.  
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Bent u ingeroosterd en kunt u op die zaterdag onverhoopt niet? Dan mag u 
uiteraard ruilen (u dient dit zelf te regelen). Als u vervanging regelt, blijft u wel 
zelf verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de vervanger.  
Voor het niet aanwezig zijn van een ophaler zonder melding vooraf, zijn de 
anderen veel extra tijd kwijt, denk hierbij aan: wachttijd van de ophalers die 
wel aanwezig zijn, wachttijd van de chauffeurs van het GAD, nabellen, de 
reserve die moet komen invallen (en die niet uit altijd Muiden komt). Daarom 
hanteren we bij het niet komen zonder bericht een boete van 100 euro. 
 

Verhuur/ Beheer gebouw 
 
Ons verenigingsgebouw “Pro Musica” wordt niet alleen gebruikt voor 
verenigingsactiviteiten. Het gebouw kan ook gehuurd worden voor feestjes en 
partijen tegen zeer gunstige tarieven.  
 
De actuele huurprijs (en borg) kunt u terugvinden op de website: 
www.crescendo-muiden.nl en te gaan naar ‘informatie’. Voor meer informatie 
over verhuur kunt u ook contact opnemen met verhuur@crescendo-muiden.nl. 
 
 

 
 

 

http://www.crescendo-muiden.nl/
mailto:verhuur@crescendo-muiden.nl
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Commissies en Taken 
 
De vereniging kent een aantal commissies: de Muziekcommissie en de 
Kascommissie. Daarnaast worden er nog taken verricht door leden van de 
vereniging, zoals PR, beheer van het gebouw, oud papier coördinatie, het 
verzorgen van het maandblad, instrumentariumbeheer en websitebeheer. 
 
Hieronder volgt een korte beschrijving van deze commissies/ taken.  
 
PR (op roulatiebasis) 
 
De activiteiten worden door leden van de vereniging bij roulatie opgepakt om 
van een concert of evenement iets moois te maken. Ook niet leden (bijv. 
ouders van leerlingen) kunnen deel uitmaken van de commissie. 
 
De belangrijkste PR taak is het geven van voorlichting over en het naar buiten 
toe presenteren van de vereniging. 
Ook het "aankleden" van de concerten in samenwerking met de 
muziekcommissie is een taak. 
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Muziekcommissie 
 
De commissie bestaat uit leden van de fanfare, de bibliothecaris en de dirigent. 
De belangrijkste taak van de commissie is het samenstellen van het te spelen 
repertoire. Daarnaast selecteert de commissie de stukken die voor de 
verschillende concerten en uitvoeringen gespeeld gaan worden. 
 
 
Bibliothecarissen 
 
De bibliothecarissen zorgen voor het bestellen, archiveren, uitdelen en 
innemen van alle muziekstukken.  
 
De Kascommissie 
 
De kascommissie bestaat uit twee leden van de vereniging. De taak van de 
commissie is het controleren van de boeken van de penningmeester. Tijdens de 
algemene ledenvergadering doet zij verslag van haar bevindingen.  
 
De leden worden benoemd tijdens de algemene ledenvergadering en kunnen 
maximaal 2 jaar deel uitmaken van deze commissie. Om het jaar treedt een lid 
af. 
 
Instrumentenbeheer 
 
Binnen de vereniging zijn er zowel voor de fanfare als voor de slagwerkgroep 
instrumentenbeheerders. Deze personen zorgen ervoor dat onze instrumenten 
goed onderhouden worden.  Zij zijn ook de vraagbaak als er problemen met 
een instrument zijn. 
 
De instrumenten blijven eigendom van de vereniging. Zoals u wellicht weet zijn 
goede instrumenten kostbaar. Om lang te kunnen genieten van deze 
instrumenten is goed onderhoud noodzakelijk. 
 
Wij vertrouwen erop dat iedereen die een muziekinstrument van Crescendo 
bespeelt er rekening mee houdt dat die in bruikleen is en er voorzichtig mee 
omgaat. 
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Overige 

 
Concertkleding 
 
M.i.v. 2012 speelt de slagwerkgroep en de fanfare tijdens de concerten in 
zwarte concertkleding. Deze kleding is niet van de vereniging. Aangezien het 
om concerten gaat, is het de bedoeling dat de zwarte kleding ‘concert-netjes’ 
is. Oftewel: de muzikant trekt vooral zwarte kleding aan waar hij/zij zich prettig 
in voelt en waar lekker in kan worden gemusiceerd. (maar wel een beetje 
‘chique’, dus geen spijkerbroeken, sportbroeken, gympen, etc.) 
Bij de Blokfluitgroep wordt het tenue per concert bepaald. 

 
Crescendo Nieuwsbrief 
 
Ons (digitale) nieuwsbrief  wordt verstuurd zodra er door het bestuur iets te 
melden is.  
Alle Nieuwsbrieven zijn digitaal en zijn ook terug te vinden op de ledensite. 
  

 
 
Donateurs 

 
Een andere belangrijke bron van inkomsten komt van onze donateurs. Onze 
donateurs dragen de vereniging een warm hart toe en schenken ons 1 x per 
jaar een door hen zelf vastgesteld bedrag.  
 
Donateur worden? Of kent u iemand die donateur wil worden? Geef het door 
aan een van onze bestuursleden of mail naar bestuur@crescendo-muiden.nl! 
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Websites 
 
Crescendo heeft twee websites. Eén met algemene informatie voor iedereen 
die meer wil weten over Crescendo met de aankondigingen van concerten, een 
agenda, geluid en beeld opnames van de verschillende onderdelen, een archief 
aan foto’s en een historisch overzicht door de jaren heen. Ook 
contactinformatie kunt u hier terugvinden. De url van onze website is:  
 

www.crescendo-muiden.nl 
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Slotwoord 
 
 
We hebben geprobeerd om in dit boekje u een indruk te geven van onze 
vereniging en alle aspecten van de vereniging.  
 
Heeft u na het lezen van dit informatie boekje nog vragen dan kunt u ons altijd 
bereiken via bestuur@crescendo-muiden.nl of info@crescendo-muiden.nl.  
 
Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens één van onze repetitieavonden.   
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Contact algemeen 
 
 
Bestuur 

   

bestuur@crescendo-muiden.nl 
    

PR, verzoeken optredens, informatie    
info@crescendo-muiden.nl 
 

   

Aanmelden lidmaatschap 
Download Inschrijfformulier Muziekvereniging via 
www.crescendo-muiden.nl. Klik op de link: Lidmaatschap. 
 
Aanmelden muzieklessen 
Download Inschrijfformulier KOM/ Muzieklessen via  
www.crescendo-muiden.nl. Klik op de link: Lidmaatschap. 
 
Proeflessen 
Download inschrijfformulier Kennismakingslessen via 
www.crescendo-muiden.nl Klik op de link: Lidmaatschap. 

   

 
Bezoekadres       
Burg. Fermanplantsoen 1 
1398 GE, Muiden 
 
Postadres 
Postbus 1013 
1398 ZJ, Muiden 
 
Websites 
Algemene website: http://www.crescendo-muiden.nl 
  

 
 

mailto:info@crescendo-muiden.nl
http://www.crescendo-muiden.nl/
http://www.crescendo-muiden.nl/
http://www.crescendo-muiden.nl/

