
Lid worden
Waren de proefl essen een succes en wil je graag lid worden van muziek-
vereniging Euterpe? In overleg met de muziekdocent en het bestuur van 
de vereniging wordt er een beschikbaar instrument gekozen. Vervolgens 
wordt er gezocht naar een leslocatie. Dit kan via de Zeeuwse Muziek-
school, maar ook via een privédocent.

Na enkele lessen kun je meespelen met de jeugdige samenspelgroep. 
Deze repeteert op de vrijdagavond om 19.00 uur in Haestinge te 
Sint-Maartensdijk.

Als je al lange tijd lessen hebt gevolgd, kun je je uiteindelijk ook meespe-
len bij de fanfare! De fanfare repeteert op de vrijdagavond na de samen-
spelgroep in dezelfde zaal en begint om 20.00 uur. 

Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust eens langs bĳ  een van de repetities! Mail voor meer 
informatie of voor inschrĳ ving naar secretaris@euterpe.nl 
of bekĳ k onze website: www.euterpe.nl



Word ook een 

muzikant!

www.euterpe.nl



Proefl essen
Ben je benieuwd naar hoe muzikaal je bent? Wil je graag weten hoe 
het is om muzieklessen te krijgen van een bevoegd docent? Weet je 
niet zeker voor welk instrument je moet kiezen? Neem dan proefl es-
sen bij muziekvereniging Euterpe!

1.1.

2.2.
3.

4.

Kies een instrument dat je leuk vindt.

Meld je aan door te mailen naar 
wervingbegeleiding@euterpe.nl
Vermeld in de mail je 
volledige naam en het 
instrument naar keuze.

Krijg 3 proefl essen 
voor maar €10! 

Bepaal na de 
proefl essen zelf of 
je verder wilt gaan. 

3.3.3.3.

4.4.4.

Meld je aan door te mailen naar 
wervingbegeleiding@euterpe.nl
Vermeld in de mail je 
volledige naam en het 
instrument naar keuze.

voor maar €10! 

www.euterpe.nl



Kosten
Voor het lenen van een instrument 
wordt een waarborg van € 50,- euro in 
acht genomen.
Dit bedrag wordt, mits er geen grove 
beschadigingen worden geconstateerd, 
achteraf weer teruggegeven.

Het instrument zal tijdens gebruik 
worden onderhouden door de mu-
ziekvereniging. 

De lessen kosten per maand  € 37,79. 
Dit bedrag verandert niet per lesloca-
tie en zal worden betaald aan Euterpe. 

NB: Euterpe heeft een jaarlijkse over-
eenkomst met de Zeeuwse Muziek-
school. De lessen zullen dus voor het 
gehele jaar moeten worden betaald, 
ook als de leerling halverwege be-
sluit te stoppen.

Naast de leskosten, vraagt de muziek-
vereniging haar leden om een maan-
delijkse contributie. Hiermee worden 
o.a. de dirigent, repetitieruimte en 
concerten bekostigd. 
Voor de leden die les volgen op A/B 
niveau is er een speciaal tarief van 
maar € 9,- per maand.

Het totaalbedrag van € 46,79 per 
maand wordt via automatische incas-
so in rekening gebracht.

Indien er gelijktijdig meer dan één 
gezinslid (van onder de 18 jaar) lessen 
volgen bij Euterpe, in de opstapfase, 
hoofdfase en/of speelrichting, wor-
den er de volgende gezinskortingen 
gegeven: 

10% bij twee gezinsleden
15% bij drie gezinsleden 
20% bij vier of meer gezinsleden


