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ALGEMENE INFORMATIE. 

Muziekvereniging Vicinia is officieel opgericht op 11 januari 1988. 

Wij repeteren op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in ‘t Akkertje, waar U bij 

belangstelling ten alle tijden kunt komen luisteren. 

Het opleidingsorkest repeteert op donderdagavond van 19:00 uur tot 19:30 uur. 

Muziekvereniging Vicinia staat o.l.v. Frank van Hassel. 

Namens directie, bestuur en leden: Welkom als lid bij Muziekvereniging Vicinia. 

Wij hopen dat U als lid bij Vicinia, tijdens lessen, repetities en later met optredens, een 

plezierige tijd zult beleven. 

 

Voor de goede gang van zaken stellen wij het op prijs dat onderstaande informatie goed 

doorgelezen wordt. Mochten er nog vragen zijn, dan is de voorzitter en/of de coördinator 

opleidingen altijd bereid hierover informatie te geven. 
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MUZIEKVERENIGING VICINIA 

 

Postadres: Koebaksestraat 8c 

                     5434 ST Vianen 

Email: info@vicinia.nl      

Website:  www.vicinia.nl 

 

HET BESTUUR: 

 

Voorzitter:  Hans Ceelen  info@vicinia.nl 

                     

Secretaris:   Vacant 

                      

Penningmeester:   Gijs Nuijen  penningmeester@vicinia.nl 

 

Bestuurslid:     Nanda Cornelissen 

 

Bestuurslid:    Twan Nuijen   

 

Bestuurslid:    Miriam van Haren 

 

 

 

DIRECTIE 

Muziekvereniging Vicinia en opleidingsorkest Vicinia staat o.l.v. 

 

Dirigent:  Frank van Hassel  info@frankvanhassel.nl 

 

mailto:info@vicinia.nl
http://www.vicinia.nl/
mailto:info@vicinia.nl
mailto:penningmeester@vicinia.nl
mailto:info@frankvanhassel.nl
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COÖRDINATOREN AAN WIE JE ALLES KUNT VRAGEN. 

 

ALGEMENE GEGEVENS VICINIA   : Twan Nuijen 

   info@vicinia.nl  

 

COÖRDINATOR OPLEIDINGEN         : Vacant. 

            opleidingen@vicinia.nl 

 

COÖRDINATOR UNIFORMEN             :   Mariska Driessen  

 

COÖRDINATOR PR                            :  Hans Ceelen 

   info@vicinia.nl 

 

FINANCIËN                                          :  Gijs Nuijen 

   penningmeester@vicinia.nl 

 

COÖRDINATOR INSTRUMENTEN     :   Twan Nuijen 

 

COÖRDINATOR MUZIEKCOMMISSIE :   Henriëtte v.d. Lockand 
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Het inschrijven. 

 

Wanneer je lid wil worden van Muziekvereniging Vicinia, dan kun je bij de coördinator 

opleidingen of tijdens de repetitieavonden een inschrijf-/mutatieformulier halen om in te 

vullen, dit kan het hele jaar door. Dit formulier is ook te downloaden via de website van 

Vicinia. 

Je kunt je in 2019 voor muzieklessen nog inschrijven bij Muzelinck, hiervoor krijg je een 

inschrijfformulier. Je kunt deze op de website van Muzelinck vinden. Wanneer je lid bent van 

Vicinia is er een kortingsregeling op je lesgeld, de zogenaamde HAFA-korting. In cursusjaar 

2018-2019 is de HAFA-korting €45,--. Je kunt dit doen door op het inschrijfformulier aan te 

geven dat je lid bent van muziekvereniging Vicinia in Vianen (overige voorwaarden conform 

site Muzelinck).  

NB: Voor het jaar 2020 gaat een andere regeling gelden en wordt de muziekopleiding 

door de vereniging anders georganiseerd. Nadere informatie daaromtrent kunt u t.z.t. 

opvragen bij de coördinator opleidingen of de voorzitter van onze vereniging. 

Je kunt muzieklessen afspreken met een particulier docent. De bovengenoemde korting 

geldt niet voor particuliere docenten. 

 

SCHOLING/ BIJSCHOLING EN KOSTEN: 

➢ De kosten van de lessen worden rechtstreeks geregeld met Muzelinck of met een 

particulier docent; d.i. een directe verantwoordelijkheid van de leerling resp. ouders/ 

verzorgers.  

➢ Geschillen worden niet door de vereniging bemiddeld. De docent treedt in deze 

als zelfstandige op.  

➢ Het opleidingsgebeuren staat in principe volledig buiten Muziekvereniging Vicinia. 

Wel is Muziekvereniging Vicinia ten alle tijden bereid om advies te geven.   

De coördinator opleidingen kan je de informatie geven.   (opleidingen@vicinia.nl)  

➢ Wanneer je lid bent van Muziekvereniging Vicinia krijg je voor het jaar 2019 nog een 

kortingsregeling op het lesgeld bij Muzelinck. 

➢ Na ongeveer één jaar les is, i.o.m. coördinator opleidingen en de dirigent,    

       er de mogelijkheid om deel te nemen aan het opleidingsorkest te Vianen (zie    

       elders over het opleidingsorkest) 

➢ Wanneer je diploma (niveau) A hebt behaald ga je meespelen met het orkest van 

      Muziekvereniging Vicinia.  

➢ Voor een muzieklessenaar moet zelf gezorgd worden. 

➢ Een instrumentenstandaard hoort geleverd te worden bij het instrument. 

 

mailto:opleidingen@vicinia.nl
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CONTRIBUTIE IS ALS VOLGT: 

➢ 1. Muzikanten (tot 18 jaar) die niet met Vicinia repeteren en wel gebruikmaken van  

           muziekinstrumenten van Vicinia: € 49, 50 per jaar.  

➢ 2. Muzikanten die meedoen met het opleidingsorkest:  € 71, 50 per jaar  

➢ 3. Muzikanten Vicinia (tot 18 jaar): € 88, 00 per jaar 

➢ 4. Muzikanten Vicinia (vanaf het jaar waarin men 18 jaar wordt): € 110, 00 per jaar. 

Bedragen kunnen worden overgemaakt op IBAN NL47RABO018.05.11.262  t.n.v. 

Muziekvereniging Vicinia Vianen. Het contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart. De 

contributie wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in maart.  

 
 

OPLEIDINGSORKEST VICINIA: 

Muziekvereniging Vicinia heeft een eigen opleidingsorkest opgericht dat bestaat sinds 21 

augustus 2008. Frank van Hassel leidt/dirigeert ons eigen opleidingsorkest.  

 
Nadat leerling-muzikanten (zowel kinderen als volwassenen) lid zijn geworden van 

Muziekvereniging Vicinia én een jaar tot 1½ jaar (dit ter beoordeling van de dirigent) op 

muziekles zijn, mogen ze deelnemen aan het Opleidingsorkest van Vicinia. Zij repeteren elke 

donderdag van 19.00 - 19.30 uur in ‘t Akkertje te Vianen eventueel met ondersteuning van 

enkele ervaren muzikanten van Muziekvereniging Vicinia.  

Het kan natuurlijk altijd wel eens voorkomen dat je niet naar de repetitie kunt, hiervoor moet 

je je tijdig afmelden via afmelden@vicinia.nl. 

 

Het is de bedoeling dat ook het opleidingsorkest wel eens deelneemt aan een optreden als; 

Kerstconcert in Vianen, slotrepetitie Vicinia, en willen we stimuleren om deel te nemen aan 

activiteiten binnen de gemeente Cuijk. 

 
Meer informatie over opleidingen en het opleidingsorkest zijn te verkrijgen bij de dirigent of 

coördinator opleidingen of via zijn e-mailadres: opleidingen@vicinia.nl  

 
   
 
 OPMERKING: 
 
Eventuele overige informatie kun je ook vinden op onze website: www.vicinia.nl, volg ons via 

facebook. 

 

Het bestuur 

mailto:afmelden@vicinia.nl
mailto:opleidingen@vicinia.nl
http://www.vicinia.nl/

