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1. Algemene informatie muziekvereniging Soli 
Muziekbeoefening is al jaren voor veel mensen de favoriete vorm van vrijetijdsbesteding. 
Ieder jaar komen er vele enthousiaste muziekbeoefenaars bij. Allemaal willen ze maar een 
ding: dolgraag een muziekinstrument bespelen. Er gaat echter nog heel wat aan vooraf 
voordat het eerste deuntje uit het instrument tevoorschijn kan worden getoverd. 
 
Kiezen voor een muziekinstrument betekent per definitie ook kiezen voor een 
muziekopleiding. Een dergelijke opleiding is noodzakelijk om het bespelen van een 
instrument onder de knie te krijgen. De muzikale toekomst van een beginnende muzikant 
valt of staat met het volgen van een degelijke opleiding. 
 
Soli is een vereniging met een rijke muziekhistorie. De vereniging is in 1909 opgericht en 
heeft zich in de loop der jaren weten te ontwikkelen tot een bloeiende vereniging met 
ongeveer 170 leden. 
 
Muzikale hoogtepunten zijn: 

 voorjaarsconcerten; 

 kerstconcerten; 

 deelnames aan festivals en concoursen; 

 optredens ter gelegenheid van Koningsdag en avondvierdaagsen; 

 geven van concerten samen met andere verenigingen. 
 
Twee dingen hebben de muzikanten van Soli met elkaar gemeen: 

 Allemaal hebben ze een muziekopleiding gevolgd alvorens ze in een van de orkesten 
zijn gaan meespelen. 

 Allemaal zijn ze lid van Soli, wat meer betekent dan alleen maar muziek maken. 
 

2. Waarom naar Soli 
Een belangrijke vraag is natuurlijk waarom het volgen van een muziekopleiding via Soli een 
goede keuze is. Voor het gemak hebben we een aantal redenen op een rijtje gezet. 
 
Spelen in een ensemble is leuk en leerzaam 
Het leren bespelen van een instrument is leuk maar samen muziek maken is veel leuker dan 
in je eentje. Muzikanten leren veel van elkaar door samen te spelen. Door de theorie en 
vaardigheden van de muziekles toe te passen in een ensemble leer je sneller je instrument 
goed te beheersen. 
 
Geen hoge aanschafkosten voor een instrument 
Omdat Soli een instrument in bruikleen geeft, hoeft u geen duur instrument aan te schaffen. 
Alleen de spullen voor onderhoud, eventuele rieten en schadereparaties zijn voor eigen 
rekening. Daar tegenover staat wel dat wij van de leden verwachten dat zij meewerken aan 
diverse activiteiten van Soli. Zoals de hyacintenverkoop, de Anjercollecte en de sop- en 
klusdagen in het verenigingsgebouw. 
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Een muziekopleiding via Soli 
Het is mogelijk een muziekopleiding te volgen via Soli. 
 
Soli heeft het verenigingsaspect hoog in het vaandel 
Behalve in het muzikale samenspel komt dit tot uiting in de betrokkenheid bij elkaar en de 
vereniging en de gezamenlijke zorg voor het voortbestaan van Soli in al haar facetten. 
 

3. ‘In veilige handen’ bij Soli 
Als ouder weet je als geen ander wat ‘de vereniging’ voor je kind(eren) kan betekenen. Vaak 
is Muziekvereniging Soli niet alleen de plek waar zij een activiteit doen. Ze komen ook voor 
de gezelligheid, de aandacht en het maken van plezier. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen veilig zijn binnen onze vereniging. Dit betekent niet alleen dat we zorgen voor een 
veilige omgeving, maar ook dat we ernaar streven dat kinderen zich bij ons prettig en veilig 
voelen. 
 
Wij willen een veilige omgeving waarborgen door aandacht te hebben voor een open en 
positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken. Dit is 
belangrijk omdat ongewenste omgangsvormen daardoor minder kans krijgen, sneller 
bespreekbaar zijn en kunnen worden aangepakt als ze toch de kop opsteken. Een van die 
ongewenste omgangsvormen is seksueel misbruik. Wij willen kinderen hier zoveel mogelijk 
tegen beschermen. Daarom vragen wij nieuwe medewerkers een VOG (Verklaring Omtrent 
Gedrag) te overleggen. Hiermee wordt nagegaan of ze ooit betrokken zijn geweest bij een 
zedenmisdrijf. Ook hebben wij een gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers die met 
kinderen werken. In deze gedragscode is vastgelegd waar grenzen liggen in het contact 
tussen medewerkers en kinderen.  
 
Wij willen onze ogen niet sluiten voor het feit dat seksueel misbruik overal voorkomt waar 
mensen samenkomen. Ondanks preventieve maatregelen kan het ook binnen onze 
vereniging plaatsvinden. Daarom hebben wij een vertrouwenspersoon sociale veiligheid 
aangesteld en hebben we een meldprotocol waarin staat beschreven hoe (vermoedens van) 
misbruik moeten worden gemeld.  
Op de Site is meer informatie te vinden over alles wat met sociale veiligheid te maken heeft. 
Bij Soli is iedereen ‘in veilige handen’. 
 

4. Het opleidingstraject van Soli 
Muziekvereniging Soli is van oudsher een harmonieorkest. Dit betekent dat de instrumenten 
waarin opgeleid wordt moeten passen in de samenstelling van een harmonieorkest: hout- en 
koperblazers en (melodisch) slagwerkers. Soli kent een uitgebreid opleidingstraject dat 
zowel bij de vereniging in de vorm van samenspeelgroepen/orkesten op verschillende 
niveaus als de facilitering van muzieklessen volgens het HaFaBra raamleerplan wordt 
vormgegeven. Vrijwel alle leden van Soli spelen mee in een van de 
samenspelgroepen/orkesten van de vereniging. Dit begint na ongeveer drie maanden 
muzieklessen in de Opstapklas of Startklas Volwassenen. Na een jaar Opstapklas volgt de 
Samenspelklas waarin je blijft meespelen tot het A-diploma behaald is. Na het A-diploma 
speel je mee in het Opleidingsorkest. Na het B-diploma bestaat de mogelijkheid door te 
stomen naar het Klein Orkest, het Harmonieorkest of de Slagwerkgroep.  
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Naast de wekelijkse samenspeel momenten hebben de Solileden muziekles op het 
betreffende instrument. De muzieklessen worden  door Soli verzorgd via vakbekwame 
muziekdocenten. De leerlingen worden opgeleid conform het HaFaBra raamleerplan 
blaasinstrumenten1 en slagwerk2 (Harmonie, Fanfare en Brassband). De HaFaBra diploma’s 
bestaan uit een praktisch examen en een theoretisch examen.  
 
Muzieklessen  
De muzieklessen worden door Soli georganiseerd. Soli faciliteert muziekdocenten om lessen 
te geven in het Soli-muziekcentrum. Nieuwe leden zullen, afhankelijk van het te leren 
instrument, aan de betreffende  muziekdocenten worden doorgegeven. Soli heeft afspraken 
met de docenten om via het HaFaBra-raamleerplan op te leiden. 
 
Theorielessen 
De theorielessen worden 1 keer per jaar georganiseerd door Soli voor zowel HaFaBra 
A=diploma als HaFaBra B-diploma. Ook niet Soli leden kunnen zich daarvoor aanmelden 
indien er plaats beschikbaar is. De theorielessen bestaan uit 8 lessen van 45 minuten. Het 
ondersteunende materiaal komt uit het algemene muziektheorie boek3 en een oefenmodule 
van EARZ4. 
 
Examens 
Het theorie-examen wordt in aansluiting op de theorielessen georganiseerd door Soli en 

afgenomen via de KNMO examens.  

Het praktijkexamen wordt georganiseerd door de MNHU5. Leden dienen zich zelf, in 

overleg met hun muziekdocent via Soli aan te melden voor het examen. Zie de website 

van de MNHU voor de examendata en locaties. 

Het opleidingsschema binnen Soli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 https://www.lkca.nl/raamleerplan-blaasinstrumenten 
2 https://www.lkca.nl/raamleerplan-slagwerk 
3 Auteur: H. Maas, J. V.D. Eijnden 9789043123754 € 20,- Bol.com 
4 https://www.earz.eu/ 
5 http://www.mnhu.nl/index.php/jeugdaeducatie/examens 

 

https://www.lkca.nl/raamleerplan-blaasinstrumenten
https://www.lkca.nl/raamleerplan-slagwerk
https://www.earz.eu/
http://www.mnhu.nl/index.php/jeugdaeducatie/examens
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5. De onderdelen van Soli 

5.1 Blokfluitklas 
In deze groep leren de kinderen niet alleen blokfluitspelen, de beginselen van noten lezen en 
het plezier van samen musiceren, maar ook maken ze kennis met de verschillende 
instrumenten die Soli in huis heeft. De blokfluitlessen beginnen in het begin van ieder nieuw 
schooljaar. 
 

5.2 Opstapklas 
De Opstapklas is een orkest waarbij de allereerste muzikale noten in een samenspel 
gespeeld worden. Kinderen vanaf zo’n 9 jaar krijgen muziekles bij een muziekdocent en 
spelen daarnaast één keer per week samen in een orkest. Iedereen vindt dat het leukste wat 
er is: samenspelen. Tegelijk leren ze naar elkaar te luisteren, te kijken naar de dirigent, het 
ritme te volgen etc. Na een jaar schuift iedereen door naar het volgende orkest; de 
Samenspelklas. 
De muziekstukken die nu worden ingestudeerd: heel gevarieerd en natuurlijk passend bij de 
seizoenen; Sinterklaasliedjes, Kerstliedjes.  
 

5.3 Samenspelklas 
In de Samenspelklas spelen leerlingen die ongeveer één jaar les gehad hebben. De meeste 
leerlingen hebben in de periode daarvoor meegespeeld in de Opstapklas. De leerlingen van 
de Samenspelklas zitten in het traject dat naar het HaFaBra A-diploma leidt. Het A-diploma is 
landelijk erkend. Gemiddeld doen de leerlingen er twee tot drie jaar over om het A-diploma 
te halen (theorie en praktijk). De leerlingen zitten dus meestal één tot twee jaar in de 
Samenspelklas. Dit hangt samen met de moeilijkheidsgraad van het instrument en de 
vorderingen van de leerling (talent en inzet).  
 
Na het behalen van het A-diploma kunnen de leerlingen doorstromen naar het 
Opleidingsorkest. Deze overgang vindt plaats aan het begin van een nieuw cursus jaar. 
Door de Samenspelklas worden enkele concerten gegeven, een voorbeeld is deelname aan 
het koffieconcert van de Velser Gemeenschap.  
Het is gebruikelijk om aan het eind van het seizoen mee te doen aan de presentatie van alle 
opleidingsgroepen in het Solicentrum (het limonadeconcert). Vaak speelt de Samenspelklas 
ook voorafgaand aan het voorjaarsconcert. 
 

5.4 Opleidingsorkest 
Het Opleidingsorkest repeteert wekelijks in de Grote Zaal van het Solicentrum. Het orkest 
volgt de schoolvakanties van het basisonderwijs. 
De bezetting is een harmoniebezetting met momenteel dwarsfluit, fagot, hobo, hoorn,  
klarinet, alt- en tenorsaxofoon, trompet en slagwerk in de gelederen. Maar alle hout- en 
koperblaasinstrumenten zijn welkom. 
 
Het Opleidingsorkest is de kweekvijver voor orkestmuzikanten van Soli en dient als 
aanvulling op de muzieklessen die de leden van het orkest volgen. 
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Muzikanten die in het bezit zijn van het HaFaBra A-diploma kunnen meespelen in het 
opleidingsorkest. Het orkest wordt voor de helft gevormd door jeugd van 12 tot 18 jaar en 
voor de andere helft door 50-plussers, die op latere leeftijd een muziekinstrument zijn gaan 
spelen. Deze mix van jong en oud talent maakt het Opleidingsorkest bijzonder divers. 
 
In het Opleidingsorkest leren de leden in een gemoedelijke sfeer samen te spelen met 
andere muzikanten en het geleerde tijdens de lessen in de praktijk te brengen. Meestal 
stromen de leden na het behalen van het HaFaBra B-diploma door naar een van de 
eindorkesten binnen Soli (Harmonieorkest of Klein Orkest) of de Slagwerkgroep. Maar het 
wordt bijzonder gewaardeerd wanneer ze na het behalen van dit B-diploma en het 
overstappen naar een ander orkest nog één of twee jaar de achterblijvende en nieuwe leden 
van het Opleidingsorkest muzikaal blijven ondersteunen. 
 

5.5 Volwassen Opstapklas 
Vanaf september 2012 heeft Soli ook een samenspelgroep voor volwassenen die net starten 
met een muziekopleiding. Naast de muziekles spelen volwassen leerlingen een uurtje in de 
week samen tot ze het A diploma hebben gehaald en doorstromen naar het 
Opleidingsorkest. 
 

5.6 Klein Orkest 
Het Klein Orkest is een enthousiast ensemble waar gezelligheid, samenspel en het verzorgen 
van sfeervolle concerten voorop staan. Met het accent op populaire en lichte muziek is het 
Klein Orkest in staat een swingend en vooral afwisselend programma te brengen. Wekelijks 
repeteert het Klein Orkest in het Soli-centrum en wordt het repertoire van onder andere 
pop-, film- en musicalmuziek uitgebreid. Het Klein Orkest telt ongeveer 25 leden variërend in 
leeftijd van 15 t/m 65 jaar. De muziekstijl en relatief kleine omvang van het orkest lenen zich 
ook prima voor optredens bij bijvoorbeeld braderieën, (dorps) feesten en in cafés. Het klein 
orkest staat garant voor een spetterend en swingend optreden. Het opleidingsniveau voor 
het Klein Orkest is het B-diploma. Leerlingen kunnen vanuit het Opleidingsorkest 
doorstromen naar het Klein Orkest. 
 

5.7 Harmonieorkest 
Het repertoire van het Harmonieorkest is breed en afwisselend en bestaat uit klassieke 
muziekstukken, popmuziek, filmmuziek. De harmonie speelt zowel lichte muziek als 
concourswerken. Tijdens het kerstconcert wordt voornamelijk kerst(achtige) muziek ten 
gehore gebracht. 
 
Het Harmonie gaat om de 5 jaar op concours. Hiervoor zullen dan meerdere repetitiedagen 
worden ingepland, alsmede een repetitieweekend.  
Het seizoen wordt meestal traditioneel afgesloten met enkele zomerconcerten. Verder 
wordt het kerstconcert gehouden met het Opleidingsorkest op tweede kerstdag en is er 
jaarlijks een duoconcert in het voorjaar. Regelmatig staat er een koffieconcert op de 
planning. 
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5.8 Slagwerkgroep 
Voor lekker klinkende ritmes moet je bij de Slagwerkgroep van Soli zijn. 
Naast het spelen van marsen en traditionele slagwerknummers wordt graag een uitstapje 
gemaakt naar Latin en Pop. Er wordt vaak gebruik gemaakt van andere materialen of 
instrumenten dan de gewone trommels om op te slaan, zoals boomwhackers, cajons, 
barkrukken en stoelen, serviesgoed en auto-onderdelen. 
 
Iedereen, jong en minder jong, ervaren of onervaren is van harte welkom om één of meer 
keren mee te komen oefenen. De dirigent en de leden nemen je graag mee naar de wereld 
van het slagwerk. 
 

5.9 TwirlTeam 
Dancetwirl is een showsport waarbij gymnastiek- en dansoefeningen op ritmische muziek 
worden gecombineerd met bewegingen van een baton (stok). Met de baton doe je 
verschillende twirls (draaien) of andere tricks. Dat maakt het dansen soms best lastig, maar 
het geeft ook een extra uitdaging om zo met het team een show te maken. Voor de variatie 
maken we ook regelmatig gebruik van pom poms, vlaggen en andere attributen. 
 
Onze groep heeft door het jaar heen diverse optredens: 

 Demoshow 
We maken elk jaar een demoshow, waarbij we op mechanische muziek een grote 
show maken. Hiermee treden we als zelfstandige groep op. 

 Shows op livemuziek 
Op de muziek van de verschillende orkesten van Soli maken we elk jaar een show, 
die we uitvoeren o.a. in de Stadsschouwburg. 

 Marsoptredens 
TwirlTeamSoli is ook onderdeel van het Marsorkest. We zijn daarbij het zo 
gezegde visitekaartje en lopen dan voor het orkest uit, terwijl we kleine showtjes 
doen. Het Marsorkest treedt enkele keren per jaar op. 

 

5.10 Marsorkest 
Onder leiding van een tambour-maitre verzorgt het Marsorkest van Soli o.a. de intocht op de 
laatste avond van de Avondvierdaagse, de aubade bij het vlaghijsen op Koningsdag en een 
aubade voor een jubilaris of een jarige.  
Het Marsorkest heeft een gevarieerd muziekaanbod van modern (“waka waka” en “ik neem 
je mee”) en de bekende marsen (“when the saints” en “76 trombones”) dat ervoor zorgt dat 
het publiek begint mee te zingen en te dansen. 
 
Het Marsorkest bestaat uit leden van het Opleidingsorkest, Klein orkest, Harmonieorkest, 
Slagwerkgroep en het TwirlTeam. Iedere groep repeteert de muziek op de gebruikelijke 
repetitieavonden. Daarnaast wordt ook 1 á 2 keer per jaar een loop- en/of speelrepetitie 
georganiseerd, zodat de muzikanten alles samen kunnen doornemen. 
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5.11 Funband 
De Funband is een van de ensembles van Soli. De band bestaat uit een 15-tal enthousiaste 
muzikanten uit de vereniging. De Funband heeft gezelligheid en muzikaliteit hoog in het 
vaandel staan. Het repertoire van de Funband loopt van Amsterdamse Medley tot Happy 
Hardcore en van Latin Carnaval tot Oerend Hard. De Funband is sinds zijn oprichting in 2015 
al actief bij verschillende evenementen, van verjaardagen tot grote evenementen als de 
Sneeker Dweildag.  
 

5.12 Bigband 
Het soort muziek dat gespeeld wordt door de Bigband is swingjazz. Het repertoire is 
gevarieerd en voorbeelden van muziekstukken die momenteel ingestudeerd worden zijn: at 
last, fly me to the moon, makin’ whoopee, the muppet show theme, over the rainbow, the 
preacher, summertime en meer aansprekelijke muziek. 
De Bigband geeft een aantal optredens per jaar zoals bij het Bigband Festival Zaandam, de 
PreSail IJmuiden en het VG-Koffieconcert – bigbandfestival in IJmuiden. 
 

5.13 Stil Orkest 
Op 26 februari 1909 werd geschiedenis geschreven met de oprichting van de Rooms 
Katholieke Muziekvereniging Soli Deo Gloria. Precies 1275 maanden later (26 mei 2015) is 
opgericht het jongste en tegelijkertijd oudste onderdeel van de vereniging: “Soli, De Oude 
Glorie”. 
 
Het betreft een Stil Orkest. 
Het woord Soli staat in deze voor: Stil-Orkest, Ludiek & Innovatief: 

 Een stil-orkest, omdat er geen enkele noot wordt gespeeld. 
 Ludiek, omdat er verwarring wordt gezaaid met hun complete outfit van 

een marsorkest, hun presentatie als echte oude bejaarden en een glimlach bij het 
publiek veroorzaken vanwege het uitblijven van de daarbij behorende muziek. 

 Innovatief, omdat ze in een theater-achtige setting, met op straat een relatief 
kleine bezetting van 5 tot maximaal 7 muzikanten, aandacht creëren en dat 
deze aandacht niet alleen ten goede komt aan de gehele vereniging, maar ook 
aan eventuele opdrachtgevers. 
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6. Bestuur en commissies 
Het Algemeen Bestuur van Soli bestaat uit minimaal 6 leden die door de jaarlijkse 
ledenvergadering worden benoemd. De meeste bestuursleden zijn tevens spelend lid van 
Soli, maar de statuten staan toe dat maximaal twee externe, niet-spelende, mensen kunnen 
worden benoemd. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks 
Bestuur. 
 
Elk bestuurslid wordt voor een periode van drie jaar benoemd en kan steeds na deze periode 
door de ledenvergadering worden herbenoemd. Om de continuïteit binnen het bestuur te 
waarborgen wordt een vast schema van aftreden gevolgd, waarbij de leden van het Dagelijks 
Bestuur niet tegelijk kunnen aftreden. 
Elk bestuurslid is commissaris van minimaal een geleding (Harmonie, Klein Orkest, 
Twirlteam, Marsorkest, opleidingsgroepen of Slagwerkgroep) en contactpersoon naar een 
van de vele commissies binnen Soli. 
 
Het Algemeen Bestuur vergadert maandelijks en wordt momenteel gevormd door: 
 
Dagelijks Bestuur 

 Simon Heeremans (voorzitter) 

 Marloes van Hamburg en Irene Hoogzaad (secretariaat) 

 Tim Essers (penningmeester) 
 
Algemeen Bestuur 

 Rian Schelvis (hoofd opleidingen) 

 Helen van Wolferen (commissaris Harmonieorkest) 

 Bob ten Cate (Ledenadministratie) 

 Joran Out (algemeen bestuurslid) 

 Bernadette Duineveld (PR) 
 
Er functioneren bij Soli verscheidene commissies onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuur. Het Jeugd Activiteiten Team (JAT) en de feestcommissie (FC Soli) van Soli zijn daar 
een voorbeeld van. Zij organiseren verscheidene buitenmuzikale activiteiten voor de leden 
van Soli. 
 
Het JAT is een team van jeugdige Soli-leden. Zij hebben als doel het organiseren van allerlei 
activiteiten om jeugdleden de binding van de vereniging te laten voelen en te vergroten. 
Denk hierbij aan playbackshows, discoavonden, sport- en spelactiviteiten en de populaire 
jeugdweekenden. 
 
FC Soli organiseert feesten voor alle leden (en hun familie). Tevens organiseert zij ook de 
jaarlijkse fiets-puzzeltocht, vrijwilligersavonden en de BBQ. 
Naast deze twee commissies heeft Soli verscheidene commissies waarbij leden actief zijn bij 
de organisatie van bijzondere concerten en evenementen, instrumentenbeheer, 
muziekkeuze en gebouwenbeheer. 
 

mailto:voorzitter@soli.nl
mailto:secretariaat@soli.nl
mailto:penningmeester@soli.nl
mailto:opleidingen@soli.nl
mailto:ledenadministratie@soli.nl
mailto:pr@soli.nl
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7. Het Soli muziekcentrum 
Het Soli-muziekcentrum is het verenigingsgebouw van Soli. Alle verenigingsactiviteiten 
vinden hier plaats. Daarnaast maken ook andere verenigingen en organisaties al jaren 
gebruik van het centrum. 
 
Gelegen in de directe nabijheid van het station Driehuis is het Soli-muziekcentrum een fraaie 
locatie voor alle verenigingsactiviteiten. Het gebouw kent naast een concertzaal ook een 
aantal kleinere ruimtes (o.a. een "spiegelzaal", speciaal ingericht met een spiegelwand). 

8.1 Bezoekadres 
(Geen postadres) 
Kerkpad 83 
2071 CX Santpoort-Noord 
Telefoon: (023) 5379025 

8.2 Contact 
Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met een van de contactpersonen, zie onze 
website https://www.soli.nl/contact/.
 
 

8. Aanmelding en lidmaatschap 
 

9.1 Voorwaarden lidmaatschap 
 
Voorwaarden voor inschrijving als leerling van Soli in het opleidingstraject. 

 Voordat de definitieve inschrijving plaatsvindt, heeft de leerling zich reeds, 
middels het aanmeldingsformulier of via mail aangemeld, en is geplaatst in één 
van de opleidingstrajecten en/of samenspeelgroepen/orkesten. 

 Soli stelt óf een instrument beschikbaar, óf lid heeft een eigen instrument. 
 De leerling verbindt zich voor een heel schooljaar. 
 De leerling betaalt contributie voor het lidmaatschap van Soli en betaalt deze 

vooruit. 
 De leerling schrijft zich zelf in bij een HaFaBra muziekdocent en betaalt de 

muzieklessen rechtstreeks aan de docent. 
 
Lidmaatschap van Soli houdt o.a. tevens in: 

 Deelname aan één van de samenspeelgroepen/orkesten bij voldoende technisch 
niveau op het instrument. 

 Het wekelijks bezoeken van de repetitie van deze samenspeelgroepen/orkesten. 
 Wekelijks bezoeken van de muzieklessen. 
 Deelname aan acties, verenigingsactiviteiten en optredens, zoals de jaarlijkse 

hyacintenactie, sop-en klusdagen en marsoptredens. 
 Zorgdragen voor verenigingseigendommen zoals instrument, uniform en 

bladmuziek. 
 Akkoord gaan met publicatie van fotomateriaal gemaakt tijdens 

verenigingsactiviteiten. 
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 Onderschrijving van de doelstellingen en het huishoudelijk reglement en zich 
houden aan de omgangsregels die opgeschreven zijn in het beleidsdocument ‘in 
veilige handen’ te vinden op de site. 

 
Beëindigen lidmaatschap Soli 
Schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie gaarne met vermelding van reden. 
Beëindigingsdatum per 1e van de volgende maand. Op datum beëindiging dienen alle 
eigendommen van Soli te zijn ingeleverd. 
 

9.2 Contributie 
Je betaalt bij Soli naast je lidmaatschap (contributie) ook een eigen bijdrage voor de 
muzieklessen (opleidingskosten) als je die volgt. 
 
De contributie bedraagt per maand: 

  Contributie Stil Orkest 

Leden  €                           14,00  €                             7,00 

Leden tot 18 en vanaf 65 
jaar 

 €                           11,50  €                             7,00 

*Gezinscontributie  €                           28,00  € 3,- extra per lid 

*3 leden of meer uit één gezin, woonachtig op hetzelfde adres, personen met een eigen 
inkomen worden hierbij niet tot het gezin gerekend. 
 
De blokfluitklas (30 minuten per week op Soli of op een basisschool) kost €50,- per seizoen 
(exclusief lesboek). 
 

9.3 Betaling 
De contributie dient elke maand bij vooruitbetaling overgemaakt te worden op IBAN 
rekening: NL05 RABO 0145 8568 28, t.n.v. Muziekvereniging Soli. 
 
Het is ook mogelijk om via automatische incasso te betalen. 


