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Concordia 
 
In juni 1947 werd in Spoordonk Fanfare Concordia opgericht, met als doel het 
muziek maken voor de Spoordonkse  gemeenschap. Nu vele jaren later is dit 
muziekkorps niet meer weg te denken uit Spoordonk en omgeving. Bij vele 
activiteiten is Concordia present zoals bijv. Carnaval, St. Nicolaas en 
Kerstmis. Ook is zij bereid om diverse jubilea muzikaal op te luisteren. 
 
Concordia bestaat op dit moment uit diverse onderdelen;  
Concordia in Opleiding 
Concordia op Drums   
Concordia het Orkest 
Hoewel de verschillende disciplines afzonderlijk muziek maken is het streven 
om toch zoveel mogelijk gezamenlijk op te treden en ook samen te 
musiceren. 
 
Wat betreft Concordia in Opleiding zijn er twee mogelijkheden. Opleiding 
voor slagwerker en voor blazer. Verderop in dit boekje kunt u hierover meer 
lezen en ook over de mogelijkheden die er zijn.   
 
Het uiteindelijke doel is natuurlijk om op een prettige manier samen te 
musiceren binnen onze vereniging. Een vereniging waar zowel jong als oud 
zich goed thuis voelen. 

 

Concordiawijzer 
 
Om je een beetje wegwijs te maken binnen onze vereniging hebben we de 
Concordiawijzer samengesteld. Deze bevat veel informatie over Concordia en 
wie je daarvoor moet benaderen.      
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Contact met Concordia 
 
Postadres 
Concordia Spoordonk  
p/a Spoordonkseweg 126,  
5688 KE Oirschot   
 
E-mail 
info@concordiaspoordonk.nl 
 
Bankrelatie 
Rabobank Het Groene Wouw Zuid Oirschot 
IBANnr.    NL44 RABO 0138 8068 45          

 
 
 
 

Bestuur 
 
Het bestuur van Concordia bestaat momenteel uit zes personen, die uit hun 
midden een dagelijks bestuur kiezen van drie personen, om de dagelijkse 
gang van zaken te behartigen. Alle bestuursleden vertegenwoordigen een 
commissie die binnen Concordia actief is. Het bestuur bestaat uit de 
volgende leden:  
 
 
 
Voorzitter:  
Louis Franken         0499–575941 
Woordvoerder commissie PR      06–52163225 
 
Penningmeester:  
Dries Mattheeuwse        0499–574786 
Woordvoerder commissie Financiën  
 
Secretaris:  
Irma van de Wal         0499–577081  
Woordvoerder commissie Administratie  
 
Bestuurslid: 
Marjolein Heyms         06-24120474 
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Bestuurslid:   
Katinka Grimme         0499–393129   
           06-55952786 
Woordvoerder commissie Leerlingen en Opleiding 
Woordvoerder commissie Muziek blazers 
Woordvoerder commissie Instrumenten en Uniformen 
 
 
Bestuurslid: 
Martijn van Nunen        06-29252837 
Woordvoerder commissie Kermis 
Woordvoerder commissie Muziek slagwerk 
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Commissies 
 
Om de taken binnen onze vereniging in goede banen te leiden zijn er diverse 
commissies die ieder op hun gebied actief zijn.  
Concordia kent de volgende commissies : 
Administratie 
Financiën 
Instrumenten 
Uniformen 
Muziek 
Opleiding 
Kermis 
 

 
 
Samenstelling commissies 
 

Administratie:   
 
Woordvoerder:  Irma van de Wal (secretaris, Concordiant en Facebook)  
           0499-577081 
    Martijn van Nunen (Facebook)   06-29252837 
   Karin Dorssers (archivaris)     0499-574947 
   Frans Rijnen (Webmaster)    0499-575980  
   Louis Franken (PR)      0499-575941 
 

Financiën:  
 
Woordvoerder:  Dries Mattheeuwse (penningmeester)  0499-574786 
   
   Carlo Witlox  
 

Instrumenten en Uniformen:  
  
Woordvoerder:  Katinka Grimme (uniformen)     06-55952786  
   Els van Nunen (uniformen)    0499-574822 
   Jeannette van de Ven (uniformen)    0499-574201  
   Jan van de Wal (instrumenten)    0499-573342 
   Cyriel Franken (instrumenten)    0499-572190 
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Muziek: 
 
Woordvoerder:  Katinka Grimme   (orkest)    06-55952786 
   Yvonne Rijnen      0499-575980 
   Shakyra van Agt      0499-572956 
   Marjolein Heyms      0499-577401 
    
   Martijn van Nunen (slagwerk)   06-29252837 
   Wouter Brans      06-10997240 
   Hans Coppelmans     06-12574320 
    
   Rob Dronkers, dirigent     06-30721626 
   Marcel te Brake, instructeur   06-14560856 
 
De muziekcommissie in zijn totaliteit komt  2x per jaar bij elkaar en 
proberen dan zoveel mogelijk muzikale activiteiten op de kalender te zetten. 
Daarnaast hebben de deelcommissies regelmatig overleg op de 
repetitieavonden, over de invulling van een concert en de muziekkeuze. 

 
 
Leerlingen en opleiding:  
 
Woordvoerder  Katinka Grimme      06-55952786 
   Irma van de Wal      06-40480834 
    
 
 

Kermis:  
 
Woordvoerder:  Martijn van Nunen     06-29252837 

Henri van Agt       0411-673158  
   René van Kollenburg      0499-577625  
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Repetitie 
 
 

Repetitielokaal: 
Café-zaal ‘de Merode’ in Spoordonk.      0499-573829 
 
Indien er voor een repetitie uitgeweken moet worden naar een andere 
locatie, dan wordt dit tijdig kenbaar gemaakt via de mail.  
 
Wie repeteert wanneer: 
Het orkest op maandagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur. 
Opleiding orkest op maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.  
 
De slagwerkgroep op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.  
Opleiding slagwerk op woensdagavond van 19.30 – 20.00 uur.  
 
Afmelden voor repetitie: 
Afmelding dient tijdig (uiterlijk 17.00 uur) te gebeuren. 
 
Je kunt je bij de volgende personen afmelden:  
 
- Orkest    Wilna van de Laar   06-53364386 
          pluimvee.laar@outlook.com 
- Slagwerkgroep   Dries Mattheeuwse   0499-574786 
- Opleiding orkest  Katinka Grimme    06-55952786  
          wcehvandeloo@kpnmail.nl 
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Lidmaatschap 
 
Lidmaatschap en contributie “Concordia Spoordonk” 

- Je wordt lid op het moment van aanmelden. De aanmelding wordt 

geregistreerd door de secretaris en vastgelegd op het 

aanmeldingsformulier, zodat je ook wordt aangemeld bij de KNMO bond 

voor muziekgezelschappen. Tevens wordt een machtigingsformulier 

ingevuld zodat de contributie geïnd kan worden door de 

penningmeester. 

- Ongeacht het moment van lid worden, betaal je 50% van de contributie 

voor het 1e jaar. Vanaf de inning van het volgend muziekkalenderjaar 

(van 1 januari tot 31 december) wordt de volledige contributie betaald. 

- Opzegging / beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk, dan 

wel per mail te gebeuren bij de secretaris van Concordia Spoordonk. Er 

vindt geen restitutie plaats van contributie over het lopende 

muziekkalenderjaar ( van 1 januari tot 31 december) waarin men het 

lidmaatschap beëindigd. 

- Junior leden betalen 50% van de contributie,deze wordt jaarlijks op de 

algemene ledenvergadering vastgesteld. In het jaar dat je de leeftijd 

van 17 jaar bereikt ga je de volledige contributie betalen. 

- Personen die 50 jaar werkend lid zijn worden vrijgesteld van 

contributie. 

Deze vrijstelling blijft van kracht, als zij daarna eventueel als rustend 

lid of lid van bijzondere verdiensten worden aangenomen. 

- Leden van bijzondere verdiensten betalen 50% van het 

 contributiebedrag.  

- Ereleden, begunstigers en honoraire, zijn vrijgesteld van contributie. 

 Leden  van de vereniging kunnen wel begunstiger zijn, maar worden 

 daardoor niet vrijgesteld van het betalen van de contributie. 
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Uniform 
 
Bij optredens, concerten en serenades vormen we als muzikanten 1 geheel. 
Dit gebeurt door het dragen van een 'uniform'.  Concordia kent geen 
traditioneel uniform meer, maar heeft bordeaux rode polo's met  het 
verenigingslogo en een blauwe softshell jas met logo. Elk lid krijgt zo'n shirt 
en jas van de vereniging. Meestal dragen wij het shirt op een blauwe 
spijkerbroek. Soms een zwarte. Onder deze kledij moeten zwarte schoenen 
gedragen worden. 
Bij sommige optredens gaan we volledig in het zwart gekleed.  
 
Bij alle optredens wordt tijdig kenbaar gemaakt welke kleding je aan moet. 
 
 

 
Concordiant 
 
Het clubblad van onze vereniging heet Concordiant. Het clubblad is bedoeld 
voor alle leden en vrienden van onze vereniging en wordt met enige 
regelmaat uitgegeven.  
Middels de concordiant worden de leden op de hoogte gehouden van 
optredens, kunnen ze lezen hoe optredens geweest zijn en komt er ook 
informatie uit het bestuur en de diverse commissies in te staan. Ook de leden 
zelf kunnen kopij aanleveren. 
 
Alle kopij wordt aangeleverd bij Irma van de Wal 
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Instrument  
 
Vanaf het begin van de muziekopleiding wordt een blaasinstrument of 
oefenpad kosteloos door de vereniging ter beschikking gesteld.  
Voorwaarde hierbij is wel, dat het instrument alleen gebruikt mag worden, 
voor de opleiding en de muzikale activiteiten van Concordia. Buiten de 
repetities en optredens ben je in eerste instantie zelf aansprakelijk, voor 
schade die aan het instrument optreedt.  
Het ruilen van instrumenten mag uitsluitend geschieden in overleg met 
besstuur en met de instrumentenbeheerder, Jan van de Wal.  
Kleine reparaties worden in overleg met de instrumentenbeheerder 
uitgevoerd. Grotere en duurdere reparaties worden eerst beoordeeld door 
het bestuur. Rietjes voor saxofoons, olie voor overige koperinstrumenten, 
tromstokken en poetsdoeken, worden door Concordia aangeschaft.  
Overige benodigdheden zoals muziek- en instrumentenstandaard, demper, 
speciaal mondstuk en halsbanden worden ook door Concordia aangeschaft.  
 

 
Muziekonderwijs 
 
Een instrument kun je niet meteen bespelen, hiervoor heb je eerst wat 
voorkennis nodig. Deze voorkennis wordt gegeven in de cursus: algemene 
muzikale verkenningen (AMV). 
In de lessen AMV worden de eerste beginselen van muziek aangeleerd, zoals 
ritmiek, melodie en notenbeeld. 
Deze cursus wordt op basisschool de Fonkeling in groep 4 en groep 5 
aangeboden. De lessen worden gegeven door een gekwalificeerde docent. Na 
de AMV lessen kan gestart worden met het leren bespelen van een blaas- of 
slagwerkinstrument.  
 
Omdat het best lastig is om een goede keuze te maken voor een instrument, 
kun je het beste een keer op een repetitie komen kijken, wat voor 
instrumenten er allemaal zijn. Ook kun je ze dan meteen uit proberen. Mocht 
je een keuze hebben gemaakt, dan zorgt Concordia voor het instrument en 
kun je een proefles aanvragen bij een docent. Deze docent kan meteen 
beoordelen en adviseren of het instrument wel voor je geschikt is.  
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Proeflessen Concordia 

 
Om te kijken of een bepaald instrument goed bij je past kun je voor een 
periode van 3 maanden proeflessen bij Concordia krijgen. Deze proeflessen 
kosten in totaal €60,- en worden, indien mogelijk in eigen beheer door 
dirigent en instructeur gegeven en anders door een gekwalificeerde docent. 
Tijdens deze 3 maanden kun je kennis maken met een instrument en krijg je 
de eerste lessen aangeboden. Indien het eerst gekozen instrument niet goed 
past, is het mogelijk om een ander instrument te kiezen. Tijdens deze 
proeflessen worden zowel het instrument als lesmateriaal beschikbaar 
gesteld door Concordia. 
Na deze 3 maanden vind er een overleg plaats met de leerling, ouders en 
dirigent/instructeur/docent en beslis je of je wel of niet voor het instrument 
kiest.  Na deze 3 maanden beslis je of je de opleiding voor het instrument 
gaat vervolgen. Als je hiervoor kiest, mag je naast de muzieklessen bij de 
docent ook mee gaan spelen bij het opleidingsorkest (blazers) of bij de 
slagwerkgroep. 
 
De proeflessen zijn niet verplicht. Je mag ook meteen kiezen voor een 
instrument en lessen, je dient dan wel lid te worden van Concordia.  
 

Docenten en tarieven 
 
Gekwalificeerde docenten zijn te vinden op: 
www.oirschot.nl/inwoners/cultuur-en-sport; 
www.muziekcollectieforischot; 
www.040muziek.nl 
 
Concordia kan een adviserende rol hebben bij het kiezen van een docent, 
echter de leerling moet zelf op zoek gaan. 
 
Lesgeld en lestijden kunnen per docent verschillen. Het is daarom wel 
raadzaam om bij verschillende docenten te informeren naar de 
mogelijkheden. 
 Individueel les bij een gekwalificeerde docent kost op jaarbasis gemiddeld 
€750,--.  
 
Omdat les- en muziekmethoden per docent en per instrument kunnen 
verschillen, gaat onze voorkeur uit naar aanschaf van lesmateriaal voor eigen 
rekening. Het materiaal blijft dan altijd voor de leerling beschikbaar en is 
tevens diens eigendom.  
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Gemeente Oirschot kent een subsidiemodel, waarbij een leerling tot 18 jaar 
maximaal 50% vd opleidingskosten, achteraf krijgt terug betaald. Deze 
subsidie dient door de leerling zelf aangevraagd te worden bij de gemeente 
Oirschot 
 
Concordia gaat per 1 jan 2019 de muzieklessen, voor leerlingen tot 18 jaar, 
ook financieel ondersteunen*. Dit houdt in dat Concordia 25% van het 
totaalbedrag gaat vergoeden. Maw je hoeft zelf nog maar 25% te betalen. Dit 
geld voor 3 jaar, waarbij het streven is om muziekdiploma A te behalen. 
Behaal je je A-diploma binnen de 3 jaar vervalt deze regeling. 
Om deze vergoeding te krijgen, dient men een kopie van de factuur van de 
lesgelden te kunnen overhandigen. 
 
*Bovenstaande regeling geld alleen als je lid wordt van Concordia. 
*Bovenstaande regeling geld niet voor de proeflessen van 3 maanden. 
 

Het orkest: 
Nadat men als leerling begonnen is aan een muzikale opleiding op een 
blaasinstrument, of heeft deelgenomen aan de proeflessen, mag de leerling 
na ca 3/4 maanden mee gaan spelen in het opleidingsorkest van Concordia. In 
het opleidingsorkest maakt, de leerling met eenvoudige muziek kennis met 
het samenspelen. Het opleidingsorkest probeert ook een aantal keer per jaar 
op te treden. Bij voldoende kwalificatie, bepaald door de dirigent, maar bij 
voorkeur na het behalen van het A-diploma, stroomt de leerling door naar het 
orkest. Hij /zij kan dan 'stage' lopen bij het groot orkest en daarnaast fijn 
blijven mee spelen in het opleidingsorkest. 
 

Slagwerkgroep: 
De opleiding voor de slagwerkgroep wordt in eigen beheer verzorgd door 
Marcel te Brake. Hiervoor wordt door Concordia tromstokken, oefenpads en 
muziek ter beschikking gesteld. Afhankelijk van de grootte van de groep en 
de individuele kwaliteiten stromen de leerlingen, na beoordeling door 
instructeur, door naar de opleiding slagwerkgroep en later naar de 
slagwerkgroep.  
Desgewenst kan men naast deze eigen opleiding, zich ook via andere 
docenten verder bekwamen in het slagwerk in de techniek op drumstel, 
pauken, xylofoon en andere percussie-instrumenten. 
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Muzikale leiding 
 
Rob Dronkers is de dirigent van zowel het opleiding orkest als het 
grootorkest. 
Marcel te Brake is zowel instructeur bij de opleiding slagwerk als bij de 
slagwerkgroep. 
 
Tenminste 2x per jaar vind er een evaluatie plaats met dirigent,  instructeur 
en bestuur. 
 
Rob Dronkers, dirigent     06-30721626    
Marcel te Brake, instructeur   06-14560856 
 
 
 
 
 

 
 
Vragen 
Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over Concordia 

en muziekopleiding, dan kun je hiervoor contact opnemen met onze 
secretaris. Zij zorgt er dan voor dat je zo spoedig mogelijk door 
iemand van de commissie Leerlingen en Opleiding nader wordt 
geïnformeerd. Uiteraard ben je altijd vrijblijvend welkom voor een 
nadere oriëntatie tijdens de wekelijkse repetitieavond.  
 
 
         
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
                                         
 


