WIJ ZIJN EXEMPEL
Sinds 1967 een club om trots op te zijn.

Welkom bij
EXEMPEL

Leuk dat je belangstelling hebt in
onze club. Ruim 105 muzikanten en
65 vrijwilligers zijn wekelijks actief.
In ons clubgebouw d’n As in Empel
en op ons show terrein aan de
Pottenbakker zijn we samen bezig om
op een leuke en uitdagende manier
muziek te maken.
Afhankelijk van leeftijd, ervaring en
niveau leer je een instrument
bespelen en/of speel je mee in een
van de drie orkesten.
WIJ ZIJN EXEMPEL
Muziek maken is ons uitgangspunt.
Met gedegen opleidingen,
professionele docenten en een
enthousiaste ledengroep maken we
samen de club.
Gezelligheid, optredens verzorgen en
nu en dan muzikale prestaties
leveren, is wat ons bezig houdt. De
marchingband is het “vlaggenschip”
van de club.
Inmiddels heeft Exempel vijf maal
met succes meegedaan aan het
Wereld Muziek Concours. Daar zijn

Onze clubkl
euren

Rood, wit, zwar
t zijn onze
clubkleuren. Di
t maken we ook
kenbaar in ons
clublied dat we
bij passende gele
genheden
zingen. “We ko
men uit Noord
Brabant en Em
pel is ons thuis.
Rood, wit, zwar
t zijn onze
kleuren, ja zo ga
an we steeds
van huis”.
Verder voeren we
een leeuw
mee in ons logo
. Deze verwijst
naar onze Brab
antse oorspron
g

als ambassadeu
rs van de
provincie hoofds
tad. Ook het
Brabants bont
is herkenbaar in
de vereniging aa
nwezig.
We zijn trotse Br
abanders en
dat dragen we ui
t waar we
muziekaal van
ons laten horen.
We hebben plez
ier in muziek
maken en delen
dat graag met
anderen.

we trots op!

OVERWINNING Tijdens het WMC 2017
behaalde Exempel maar liefst 88,38
punten tijdens de mars & show
wedstrijden. Hiermee doen we mee in
de top van Nederland.

JONGE GENERATIE Een jonge
generatie van muzikanten en
leerlingen leert via Jong Exempel wat
het is om met plezier aan succes te
bouwen.

FANS & SUPPORTERS Exempel kan
rekenen op een grote groep fans en
supporters die de vereniging
belangeloos ondersteunen.

“De marchingband
is het vlaggenschip
van de vereniging”

TWEE UNIFORMEN.
Met witte broek en witte platte pet is
de marchingband vaak te zien op
taptoes. De kleurrijke verlichting geeft
dan een extra dimensie aan de
uitstraling van Exempel

EXEMPEL THE BAND.
marchingband
•••

Exempel bestaat uit 60 muzikanten
met een gemiddelde leeftijd van 26
jaar. Elke woensdagavond wordt
onder leiding van Matthijs Kruik en
David Nadin gewerkt aan de
muzikale en show technische
ontwikkeling van het orkest. Rene
de Roo verzorgt de exercitie en
repeteert de shows.
2 Shows - 2 uniformen
In het gala uniform wordt de 2018
show CAN YOU FEEL IT
gepresenteerd. Een muzikaal

Het gala uniform van Exempel is
volledig zwart met rode en witte
accenten. Een uniform met een
bijzondere uitstraling.

verhaal vol herkenbare popmuziek
en ballads. In het de andere outfit

Concerten

WMC 2017… goud… 2x goud!

presteert THE BAND de gouden

Naast deelname aan taptoes en

Elke vier jaar doet Exempel mee

WMC show Masquerade.

marsparades voelen de muzikanten

aan de wereld kampioenschappen

van Exempel zich ook op het

voor marchingbands. Een enorme

Marsparades

podium erg thuis. Popmuziek en

ervaring om hier te mogen spelen

Op straat komt Exempel als

moderne concertwerken staan dan

voor een internationale jury en tien

marchingband echt tot zijn recht.

op de lessenaars.

duizenden toeschouwers!

Stevige marsen staan op het
repertoire. In het eigen dorp, in

Componisten en arrangeurs uit het

Nederland en zelfs over de

beroepsveld krijgen dan ook

landsgrenzen heen wordt

regelmatig opdrachten van bestuur

deelgenomen aan marsparades.

en instructieteam om werken te
componeren of arrangeren.

WAAROM EXEMPEL? LEDEN VERTELLEN!

“Exempel is vooral een gezellige
vereniging. Muziek maken staat op
de eerste plaats, maar dat gaat altijd
op een ontspannen manier.”
— Simone, Loon op Zand

“Ik kom wekelijks met plezier vanuit
Tiel gereden. Voor mij is Exempel DE
club in de regio met mooie optredens
en een goede instructie.”
— Maarten,Tiel

Mooie muziek

34%

Gezelligheid

23%

Mooie optredens

20%

Goede instructie

17%

Dichtbij

4%

Voordelig

1%

Mooi uniform

1%

De junioren: Jong Exempel (JEX)

Opgericht 2000
Leden 25
Leeftijd 8-16 jaar
Locatie Asmunt 3 in Empel
en buitenterrein aan de
Pottenbakker in Empel.
Repetities Elke Vrijdag van
18:15- 20:15 uur
Muziek Top-40, pop, mars
en concertmuziek
Show UNITED (nieuw 2018)
uitgevoerd bij taptoes
Mars & Parade De junioren
band speelt tijdens
optochten en parades in
het dorp, de stad en
verder weg in Nederland.

JONG EXEMPEL IS DE JUNIOR BAND DIE JONGE
MUZIKANTEN PROFESSIONEEL OPLEIDT
De muzikanten spelen gemiddeld op A-niveau.
Naast de band repetities krijgen de leerlingen ook
individueel les. Bij voldoende niveau gaan ze
meespelen bij Jong Exempel. Zij presenteren zich bij
activiteiten in de regio, en op landelijke taptoes
soms ook met de marchingband. Jong Exempel
staat onder leiding van Michael Hendriks en Mark
Koning.

NUMBERS
Het aantal muzikanten
dat actief is bij
Exempel

105

MINI EXEMPEL

Exempel streeft er naar om leerlingen zo
snel mogelijk ervaring te laten opdoen in
het ‘samen muziek maken’. Leerlingen
die de basis beheersen worden, als dit
tijdens het voorspelen wordt besloten,
geplaatst in MINI EXEMPEL.
Het slagwerk repeteert elke maandag van
17-17:45 uur o.l.v. Mark Koning. Op dinsdag
zijn de blazers aan de beurt van 17-17:45
uur o.l.v. Bianca Kuipers.
De coördinator voor Jong Exempel en het
opstap orkest is Marjan Smetsers.

Het aantal vrijwilligers
waar de vereniging op
mag rekenen

65

Het aantal optredens
dat de hele vereniging
jaarlijks verzorgd

37

Onze stageband NEXT.
Met elkaar maken we lekkere

Muzikanten van NEXT gebruiken een

muziek en drinken we graag een

eigen instrument. Leden die ook in

biertje na afloop (zoals beschreven

de marchingband Exempel spelen

in ons clublied*)”.

mogen gebruik maken van het

NEXT ZIT NIET STIL!
In het najaar van 2012 is de

Jeanet Kollenburg
50 jaar
•••
“Ik ben al heel veel jaar lid van de
marchingband. Het is vooral de
gezelligheid en ontspannen sfeer

instrument van Exempel.
Het orkest staat onder leiding van

muziekvereniging uitgebreid met

dirigent Daan Morris en repeteert

een nieuw orkest: NEXT.

(bijna) elke maandagavond van

In dit orkest kunnen ervaren

20.30 uur tot 22.30 uur.

muzikanten deelnemen die zittend

Anders dan de marchingband en

lichte muziek willen spelen. Er zijn

Jong Exempel treedt NEXT maar een

dan ook geen mars- en show

aantal keer per jaar op in de regio

optredens met dit orkest.

en uitsluitend tijdens podium

tijdens de repetities elke twee

De gemiddelde leeftijd ligt zo rond

weken waarom ik daarnaast graag

de 45 jaar en muzikanten hebben

meespeel bij NEXT. Er is geen druk

eerder bij Exempel of een ander

van presteren en optredens.

harmonie of fanfare orkest
gespeeld.

Blijdschap bij de GOUDEN scores op het 2017 WMC

optredens.

Muziekopleidingen bij Exempel.
de orkesten om samen te gaan
spelen.

1. Individuele lessen

De lestijden worden indien mogelijk

2. Professionele docenten

in overleg met de docent,
coördinator en leerling vastgesteld.
Een docent van een bepaalde
instrumentengroep, geeft vaak één
Individuele lessen gegeven door
professionals
•••
Exempel zorgt voor gekwalificeerde

dag per week les.
Basis studiemateriaal schaf je zelf
aan voor enkele tientjes. Iedere

docenten voor de diverse

leerling zorgt zelf voor een

instrument groepen. De docenten

oefenschrift, waarin de docent

zijn goed opgeleide muzikanten uit

wekelijks notities kan maken. De

de vereniging en ervaren muziek

docent volgt de leerling en bepaalt

professionals uit de regio.

wanneer deze kan doorstromen
naar Mini Exempel.

MUZIEKLESSEN
Aanmelden voor muziekles kan van
6 tot 35 jaar. Iedere leerling krijgt per

schoolvakanties van het
basisonderwijs in Empel. Gemiddeld
komt dit neer op 35 lessen per
schooljaar. Leerlingen die
gevorderd in opleiding zijn, krijgen in
overleg met de docent 30 minuten
privé-les per week.
Elke leerling krijgt na elke les
oefeningen om thuis te repeteren.
Het is het wel belangrijk dat een
leerling elke dag op zijn minst 20
minuten oefent. Op die manier krijg
je snel meer plezier in het spelen en
kun je eerder aansluiten bij een van

3. Eigen lesmateriaal
4. Voortgang bewaking
5. Samen spelen in JEX
6. Thuis oefenen
7. Erkende Examens
8. Voorspelen
9. Sfeer
10. Gezelligheid

Bij Mini Exempel zijn 2 mogelijkheden
-

week 20 minuten privé-les op het
instrument. Er is geen les tijdens de

Daarom kies je voor Exempel!

groepsles (2-4p) 30 minuten
€69 per kwartaal

-

Individueel les 20 minuten
€129 per kwartaal

Hierbij zijn meespelen met Mini
Exempel en gebruik van instrument
inbegrepen.
Wanneer een leerling gaat starten
met het A-diploma start deelnemen
aan Jong Exempel. Voor de
overstap naar de marchingband
wordt doorgaans niveau B vereist. In
sommige gevallen kan een
vergevorderde A-leerling ook
doorstromen. Hierbij spelen
motivatie, lichamelijke rijpheid, etc.
een rol. Dit alles ter beoordeling van

ONS UITGANGSPUNT
Exempel is een muzie
kvereniging
die leden een goed
opleidingsen verenigingsklimaa
t biedt.
NIEUW: CURSUS AMV
Vanaf 6 jaar zijn kinde
ren welkom
voor een cursus Algem
ene
Muzikale Vorming (A
MV) .
Kinderen doen 20 les
sen mee op
donderdag van 15:30
-16:15 uur.
Tijdens de AMV worde
n de eerste
beginselen van muzie
k maken en
muziek beleven bijge
bracht. De
kosten zijn €99 inclus
ief
lesmateriaal.

de dirigent tijdens het voorspelen.

WEBSITE

SOCIAL MEDIA

De club heeft een eigen website. Op

facebook.com/exempel

exempel.net vind je alle informatie over de

twitter.com/exempel

vereniging en de verschillende

youtube.com/exempel

onderdelen.
Hier staat ook veel foto- en film materiaal

CLUBGEBOUW
Sociaal cultureel centrum D’n As

die een goede indruk geven van de band

Asmunt 3 in Empel.

en de prestaties tijdens optredens en
wedstrijden.

DIT IS EEN
EXEMPEL UITGAVE
UITGAVE nr. 6
JAARGANG 07
Aan deze uitgave van drumfanfare Exempel
kunnen geen rechten worden ontleend. Niets
van deze productie mag zonder toestemming
van de secretaris worden gereproduceerd.
Exempel RvR 2018

Voorspelen, Examens & doorstromen naar
een van de bands.
het opleidingstraject

moeten adviseren om te stoppen.

verwacht dat je bij alle repetities

verschillende fasen van ontwikkeling
•••

Uiteraard zal deze beslissing niet ad

aanwezig bent. Exempel repeteert

hoc genomen worden. Alleen bij

op woensdagavond van 19.45 tot

aanhoudend gebrek aan motivatie

22.00 uur.

VOORSPELEN
Een keer per jaar wordt er aan de
leerlingen gevraagd voor te spelen .
Hier wordt bepaald in overleg met
de docent en dirigent van JEX de
vorderingen van een leerling. Hierbij
wordt gevraagd aan de leerling
een muziekstuk te spelen. Tevens
zullen het oefenschrift en de
aanwezigheid frequentie besproken
worden.
Afhankelijk van de vorderingen
wordt bepaald of een leerling kan
deelnemen aan of doorstromen.
Ook wordt tijdens het voorspelen
bepaald of leerlingen kunnen gaan

of een te beperkte muzikale aanleg
zullen we dan ook de opleiding
moeten beëindigen.
Wanneer de leerling -of de ouder(s)/
verzorger(s)- zelf de opleiding willen
beëindigen, is restitutie van reeds
betaalde lesgelden en contributie
niet mogelijk.

EN DAN: DE
MARCHINGBAND!
Nadat je een periode hebt
meegespeeld bij Jong Exempel kun
je de overstap maken naar
Exempel. Afhankelijk van je inzet, je

deelnemen aan examens.

thuisstudie, je leeftijd en het

Na 2 of 3 jaar, afhankelijk van de

niveau, kun je doorstromen.

behalen van je B-diploma of B-

vorderingen van de leerling,
bepaalt de dirigent in overleg met

Vanaf het moment dat je mee gaat

de docent of een leerling blaas

spelen bij Exempel komen daar dus

instrument deel kan nemen aan het

repetitieavonden, optredens, enz.

muziekexamen. De examens

bij.

Exempel en een volledig seizoen

praktisch deel. Het theorie-examen

REPETITIES & OPTREDENS

mee heeft gedraaid, stopt hij/zij na

moet eerst met goed gevolg

Veelal in de zomer beginnen de

het lopende seizoen bij Jong

worden afgelegd alvorens een

optredens in het land of zelfs in het

Exempel.

leerling kan deelnemen aan een

buitenland bijvoorbeeld België,

praktijkexamen.

Frankrijk en Duitsland. Bij belangrijke

Op het moment dat een muzikant in

optredens (bijvoorbeeld het

opleiding is doorgestroomd naar

De examens worden afgenomen bij

uitvoeren van een nieuwe show of

Exempel en de leeftijd van 17 jaar

Centrum voor Amateurkunst in

een concours) wordt de

nog niet bereikt heeft, moet hij/zij

Tilburg volgens het Raamleerplan.

repetitiefrequentie opgevoerd. Dat

nog bij Jong Exempel blijven spelen.

Vóór elk examen krijgen de

kan inhouden dat je de week voor

“Dubbelen” mag onder

leerlingen een aantal theorielessen.

het concours iedere avond repetitie

voorwaarde van 100%

Het aantal theorielessen kan

hebt.

aanwezigheid (intentie) bij alle

bestaan uit een theoretisch en een

Op het moment dat een muzikant in
opleiding is doorgestroomd naar
volwaardig alle (show)optredens

repetities en optredens van

afhankelijk van de vorderingen van
de leerlingen variëren; dit is ter

De mogelijkheid bestaat ook dat je

beoordeling aan de docent.

in een bepaalde periode

Jong Exempel.

(afhankelijk van het optreden)

Aan het einde van het

Indien er onvoldoende resultaten

iedere woensdagavond én

seizoen(najaar) van het jaar dat hij/

behaald worden, zullen wij soms de

donderdagavond moet repeteren.

zij 17 jaar wordt, moet gestopt

leerling en ouder(s)/verzorger(s)

Uiteraard wordt er dan van je

worden bij Jong Exempel.

Aanmelden bij deze gezellige vereniging is
heel eenvoudig.
Welkom bij Exempel
muziekvereniging sinds 1967
•••

DE INSCHRIJVING
Iedereen die zich aanmeldt dient
het inschrijfformulier in te vullen.

instrument naar keuze kan er een

STARTENDE MUZIKANT?

wachtlijst zijn.

Exempel beschikt over een eigen
intensieve muziekopleiding. Deze

GEEN INSCHRIJFGELD

zorgt ervoor dat ook in de komende

Als je start bij Exempel betaal je

jaren het muzikale niveau van

géén inschrijfgeld.

Exempel gehandhaafd kan worden.
De maandelijkse contributie

Indien er ook een instrument door
de vereniging wordt verstrekt, dient

Vanaf 6 jarige leeftijd kun je terecht

bedraagt €14 en €2,50 instrument

ook het formulier

voor een muziek opleiding. Wekelijks

bijdrage bij gebruik van Exempel

‘gebruikersovereenkomst

worden er individuele muzieklessen

instrument. Elke 2e en volgende

instrument’ ingevuld te worden.

verzorgd.

betalende, minderjarige en
thuiswonende muzikant ontvangt

Om ook de financiële

20% korting op de contributie (niet

zaken gemakkelijk te

op lesgeld en instrument

kunnen afhandelen,

bijdrage).

wordt verzocht
automatische incasso te

Lesgeld tot 18 jaar wekelijks privé

verlenen t.b.v. het

- les 20 min. €26,50 p/m.

lesgeld en/of contributie.

- les 30 min. €42,50 p/m.

Ieder lid krijgt een

18 jaar en ouder wekelijks privé

ledenpas.

- les van 20 min. €35 p/m.
- les van 30 min. €52,50 p/m.

ERVAREN MUZIKANT?

Betalingen

Als ervaren muzikant kun je

•Lesgelden en contributie;
vooraf voldoen per kwartaal

tot de leeftijd van 49 jaar
lid worden van onze

per automatische incasso.

vereniging om deel te

• Aankomende muzikanten
betalen lesgeld eenmalig 6

nemen in de
marchingband. Voor

maanden vooruit. Dit kan in

deelname in NEXT geldt

twee termijnen; een termijn

geen maximum leeftijd.

voor aanvang en een
termijn binnen 4 weken na

Om je als ervaren muzikant in

aanvang.

onze vereniging op de juiste
plaats te laten instromen, is
het belangrijk om te bepalen welk

Middels een goede opleiding

muzikaal niveau je hebt.

methode wordt muzikaliteit en
techniek bijgebracht en wordt

Je wordt uitgenodigd om een keer

gewerkt naar het moment om

aan een van onze dirigenten te

plaats te gaan nemen binnen een

laten horen en zien wat je kunt. Na

van de korpsen van Exempel.

je proefspel zal de dirigent beslissen
waar je binnen onze vereniging
geplaatst wordt.

Starten van de lessen gebeurd in
overleg met de jeugdcoördinator
en de docent. Afhankelijk van het

•Restitutie van betalingen vindt
nooit plaats indien clublid zelf om
welke reden dan ook het
lidmaatschap beëindigd.
• Er zijn aanvullende kosten voor
bijvoorbeeld eigen consumpties
en deelname aan studie
weekend.

PRAKTISCHE INFO 1
Dat klinkt allemaal
als muziek in je
oren!
Instrumenten
welke spe(e)lregels zijn er?
•••

gebruikersovereenkomst instrument

van de vereniging. Zelf dien je
het instrument regelmatig
schoon te maken.
verzekering instrument
Alle instrumenten van de
vereniging zijn collectief
verzekerd. Heb je een eigen

Elke muzikant krijgt een

instrument dat je gaat

kwalitatief goed instrument in

gebruiken voor de vereniging,

bruikleen. Hiertoe wordt een

dan kan jouw instrument

gebruikersovereenkomst

meeverzekerd worden.

gesloten. Bijdrage is €2,50 pm.

Indien je hiervan gebruik wil
maken, dien je dit op het

reparaties instrument

inschrijfformulier aan te geven.

Reparaties aan het instrument

muziekstandaard
Muzikanten gebruiken een
zwarte muziekstandaard bij
concertoptredens. Bij
voldoende beschikbaarheid is
het mogelijk van de vereniging
een muziekstandaard in
bruikleen te krijgen tegen
betaling van €10,- borg, deze
dien je elke les, repetitie of
optreden mee te brengen.
Bij beëindiging van je
lidmaatschap dien je deze
standaard in goede staat in te
leveren en ontvang je de borg
retour nadat ook een gereinigd

als gevolg van ontstane

uniform ingeleverd is. De

gebreken door normaal gebruik

gebruiker betaalt

zijn voor rekening van de

verwijtbare gebreken

vereniging. Reparaties die het

aan uniform en/of

gevolg zijn van onzorgvuldig

instrument.

gebruik door de muzikant zullen
in rekening worden gebracht.
Reparaties moeten altijd via de
vereniging worden uitgevoerd.
onderhoud instrument
Afhankelijk van het instrument
dat je bespeelt, krijgt het
instrument per periode een
onderhoudsbeurt voor rekening

HOEVEEL OPTREDENS PER JAAR ZIJN ER?
Taptoes
Parades
Festivals
Concerten
Optochten
Exempel treedt gemiddeld 10-15

Jong Exempel is vooral in de regio

keer per jaar op tijdens taptoes en
parades. Daarnaast is de band actief
in het dorp tijdens, koningsdag,
sinterklaas en kerst.

actief en heeft jaarlijks ongeveer 10
optredens. De jaarlijkse taptoe in het
dorp is één van de belangrijke
hoogtepunten.

Wedstrijden
Culturele evenemen

ten

Handige gegevens om te hebben.
Postadres EXEMPEL Akkerpad 9, 5236 VD Empel
Bestuur Exempel
Voorzitter

Ton Geerts
ton@exempel.net

06 53336248

Penningmeester

Monique Pouwels
monique@exempel.net

06 16401546

Bestuurder algemeen

Mariella Pieterse
mariella@exempel.net

Coördinator Jong Exempel
Marjan Smetsers
marjan@exempel.net
Coordinator Next
Mariella Pieterse
mariella@exempel.net
Afmeldingen
Exempel
Jong Exempel
Next

via sectieleiders
Jeanet Kollenburg
Els van Wanrooij

06 40529717
06 27241453
06 40529717

06 10696492
06 10060452

Muzikale leiding
Exempel
Dirigent
Slagwerk instructie
Exercitie
Tambourmaitre

Matthijs Kruik
David Nadin
René de Roo
Hans van der Dussen

Jong Exempel
Dirigent
Slagwerk instructie
Tambourmaitre
Mini Exempel blazers
Mini Exempel slagwerk
AMV

Michael Hendirks
Mark Koning
Bart Pouwels
Biance Kuipers
Mark Koning
Beppie Schalken

Next

Dirigent

Docenten team
Mark Koning
Bianca Kuijpers
Lieke van Rijckevorsel
Frits van der Meulen
Beppie Schalken
Mark den Boelt

Daan Morris
slagwerk
saxofoon
trompet/bariton
trompet/bariton
trombone
slagwerk

06 46174945
06 21850008
06 52307220
06 53909424
06 22703776

Jubilea
Als je 10 jaar lid bent bij Exempel, dan krijg je een onderscheiding. Iedere volgende 5 jaar krijg
je opnieuw een onderscheiding. De jubilarissen worden tijdens het jaarlijkse Taptoe Empel
gehuldigd.
Repetitieruimte
Muziek- & show terrein
Website

Sociaal Cultureel Centrum D’n As
Asmunt 3, Empel
Show terrein Drumfanfare Exempel
Pottenbakker 27A, Empel
www.exempel.net
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PRAKTISCHE INFO 2
Kleren maken de
man/vrouw. Ook
bij Exempel!
Het uniform
Trotse Brabantse uitstraling
•••

hoeven niet nogmaals de bijdrage
te betalen.
Voor het Gala-uniform van
Exempel is een
vergoedingsregeling van kracht.
Bij opzegging van je

Exempel gaat zeer zorgvuldig om

lidmaatschap binnen 3 jaar nadat

met de uitstraling van de band

je geüniformeerd bent, wordt een

tijdens optredens. Hier zijn duidelijke

vergoeding gevraagd voor de

regels voor opgesteld. Voor Exempel gemaakte kosten. Stop je binnen
leden is het gewoon zich hier aan te een jaar dan betaal je €300. In
houden. Een succesvolle uitstraling

jaar 2, €200 en in jaar 3 nog €100.

draagt immers bij tot een

Deze vergoeding is enkel van

succesvolle performance!

toepassing op leden van
marchingband Exempel.

Bij optredens van de orkesten wordt
orkestkleding gedragen (zie

Het is belangrijk om het uniform 1 à

huishoudelijke reglement).

2 keer per jaar zelf te laten
stomen. Je mag het uniform niet

Wanneer je bent ingestroomd bij

uitwassen. Op het moment dat je

Jong Exempel of Exempel en er voor je lidmaatschap opzegt, moeten
de uniformen gestoomd
jou een Gala-uniform aangemeten
moet worden, vragen we hiervoor

ingeleverd worden.

een eenmalige bijdrage van €50.
Dit om een deel van de kosten voor

Leden die in het bezit zijn van

de aanschaf van uniformen te

een eigen vest met Exempel-

dekken.

logo mogen dit dragen op de
uniform broek na toestemming

Leden die vanuit Jong Exempel

van de bij het optreden

naar Exempel doorstromen, en al in

aanwezige bestuursleden.

het bezit zijn van een gala-uniform,

WAT DOEN WE ALLEMAAL NOG MEER?

Leeuw LEX is onze
mascotte! Hij is de
jongste van de
“LIONS OF
VICTORY”

Repetitie weekend Elk voorjaar

Clubavonden Door het jaar heen zijn

houden Exempel en JEX elk een
studie weekend van vrijdagavond tot
zondagmiddag. Voor iedereen is dit
een echt uitje waarbij naast het
repeteren veel tijd is voor plezier!

er diverse gezellige evenementen
zoals bijv. de muziekfeesten, zomer
BBQ, clubdag. Allemaal plezierige
gebeurtenissen om met je
muziekvrienden te ontspannen!

Heel eenvoudig aanmelden bij Exempel.

Ondergetekende meldt zich aan bij Exempel
Datum
naam

tussenvoegsel

achternaam

man/vrouw*

adres

postcode

woonplaats

mailadres

tel vast

tel mobiel

bank/gironummer

geboorte datum

Niveau muzikant

startend - beginner - gevorderd*

Wil lid worden van

Jong Exempel - Exempel - NEXT*

instrument

trom, trompet, saxofoon, bariton
trombone, bas, base, cymballs*

In geval van eigen instrument
soort

verzekering gewenst ja/nee*

merk

type

serienummer

waarde €
handtekening

inleveren bij penningmeester@exempel.net

WELKOM BIJ EXEMPEL

