
 
 
 

Tarieven (contributie, leskosten en instrumentenhuur) 
  
Tarieven lidmaatschap en muziekles (per seizoen) 
Zowel de leden van de orkesten en de leden van de muziekschool zijn lid van de 
muziekvereniging en betalen lidmaatschap, daarbij komen de kosten van eventuele 
muziekles en instrumenthuur. De kosten staan in onderstaande tabel. De eerste 
muziekles is een (gratis) proefles (m.u.v. de AMV-lessen). 
 
Tabel: tarieven 1 sept 2018 t/m 31 aug 2019 

Omschrijving Bedrag per jaar Bedrag per maand code 

Junior lidmaatschap  € 20,- € 2,- Jeugd contributie 

Standaard lidmaatschap € 60,- € 6,- Standaard contributie 

Senior lidmaatschap 
Groot orkest 

€ 180,- € 18,- Senior contributie 

    

Standaard lesgeld 20 min. 
p/week, 35 lessen 

€ 350,- € 35,- Lesgeld 1 

Lesgeld 30 min p/ week € 525,- € 52,50 Lesgeld 2 

Lesgeld tweewekelijks 20 min. 
p/les 18 lessen 

€ 180,- € 18,- Lesgeld 3 

Lesgeld tweewekelijks 30 min. 
p/les 18 lessen 

€270,- € 27,- Lesgeld 4 

Lesgeld groepsles 15 min. p/ 
groepslid 

€262,50 €26,25 Lesgeld 5 

Lesgeld niet lid. €410,- € 41,- Lesgeld 6 

    

Instrument huur € 60,- € 6,- Instrument huur 

    

Standaard lesgeld 20 min. 
p/week, 35 lessen 

€ 385,- € 38,50 Lesgeld volw. 1 

Lesgeld 30 min p/ week € 577,50 € 57,75 Lesgeld volw. 2 

Lesgeld tweewekelijks 20 min. 
p/les 18 lessen 

€198,- € 19,80 Lesgeld volw. 3 

Lesgeld tweewekelijks 30 min. 
p/les 18 lessen 

€ 297,- € 29,70 Lesgeld volw. 4 

Lesgeld groepsles 15 min. p/ 
groepslid 

€ 288,50 € 28,85 Lesgeld volw. 5 

 
Junior lidmaatschap: leerlingen t/m 12 jaar 
Standaard lidmaatschap: leerlingen en orkestleden van 13 jaar t/m 20 jaar 
Senior lidmaatschap: leerlingen en orkestleden vanaf 21 jaar. 
 
 
 
 



 
 
 

AMV lessen 
Amv lessen worden aangeboden als cursus van 10 lessen. Hiervoor is geen 
lidmaatschap van de vereniging benodigd. De kosten van de cursus zijn €30,- 

 
Instrumentenhuur 
Blaasinstrumenten zijn te huur via de vereniging. Blokfluit, slagwerk, gitaar en piano zijn 
niet via de vereniging te huur. 
 
Betaalwijze  
Het lesgeld wordt in tien maandelijkse termijnen (niet in juli en augustus) achteraf via 
automatische incasso geïnd. Nieuwe leden dienen een verklaring te ondertekenen 
waarin ze aangeven akkoord te gaan met deze automatische incasso. Deze verklaring 
is voor orkestleden via de website te krijgen, leerlingen krijgen hem opgestuurd via de 
penningmeester van de vereniging. 
 
Muziekles voor minima  
Als de kosten voor de lessen te hoog zijn voor uw portemonnee, dan kunt u misschien 
gebruik maken van de regeling 'Meedoen Noordkop', van de gemeenten Schagen en 
Hollands Kroon. Deze regeling maakt het voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen 
met lage inkomens, mogelijk om deel te nemen aan sport-, onderwijs- en culturele 
activiteiten. Zie voor meer informatie en aanvragen: www.meedoennoordkop.nl.  
 
HaFaBra-examens 
Het HaFaBra-examen is een examen voor muziekleerlingen van harmonie, fanfare & 
brassband (afgekort als HaFaBra). Het examen is opgedeeld in de gradaties A, B, C en 
D. De examens bestaan uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. De 
theorielessen kunnen gevolgd worden bij onze muziekschool. De kosten voor de 
theorielessen betaalt de vereniging. De examen-kandidaat dient zelf zorg te dragen 
voor de examenkosten. Aanmelden voor het examen kan via je muziekdocent. Kijk voor 
een overzicht van de examendata en de kosten voor het praktijkexamen, op de website 
van de Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht.  
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