
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

September 2022 Uit het (muziek) hart 

Volg jij Crescendo 
al op Twitter en 

Facebook? 
En Instagram? 

   

Beste leden van Muziekvereniging Crescendo, 
 
Het nieuwe muziekseizoen is weer begonnen! Er staan al veel leuke activiteiten en 
optredens op het programma, maar ook in september is er alweer het één en ander 
gebeurd. Verder wordt er weer stevig gerepeteerd met de orkesten en zijn de 
muzieklessen met het nieuwe docententeam ook opgestart.  
We kijken uit naar een mooi seizoen waarin we samen mooie momenten delen en 
successen vieren. Maar bovenal… lekker muziek maken! 
 
Jullie bestuur  

 
 

Agenda voor de komende periode 
Wanneer Wat Wie 

30 sept – 2 okt Studieweekend Fanfare 

4 november Voorspeelavond Leerlingen 

12 november Survento festival Fanfare 

19 november Repetitie & concert orkest Linschoten OCV 

10 december A Christmas Celebration OCV, Fanfare 

2023 

17 – 18 februari Studieweekend  OCV 

18 maart Lenteconcert OCV, Fanfare 

8 april Voorthuizen Straalt Allen 

1 juli NDK, terrein Crescendo terrein Allen 

 
 

 
Bourgondisch Voorthuizen 
Zaterdag 10 september was het weer tijd voor Bourgondisch Voorthuizen; de 
smakelijke proeverij in de gezelligste tuin van Voorthuizen! Dankzij de goede 
organisatie, enthousiaste horeca én het mooie weer was het een fantastische editie 
met veel bezoekers. Een hele mooie manier om de vereniging weer een financiële 
impuls te geven.  
 
Alle leden bedankt voor jullie geweldige inzet, maar bovenal Gert-Jan, Johan en 
Arnoud bedankt voor de organisatie! 
 
 

https://twitter.com/Crescendo1908
https://www.facebook.com/pages/Muziekvereniging-Crescendo-Voorthuizen/1611296592453079?fref=ts
http://instagram.com/muziekverenigingcrescendo


 

Extra Algemene Ledenvergadering 
Woensdag 14 september was er een extra ALV waarin het bestuur heeft 
voorgesteld om per 1 oktober een inflatiecorrectie door te voeren voor de 
contributie en het lesgeld te verhogen per 1 januari 2023. Reden voor deze 
wijzigingen is dat de huidige contributiebedragen dateren uit 2014 en het lesgeld 
niet meer is gewijzigd sinds 2012. Gezien de huidige financiële ontwikkelingen is 
een inflatiecorrectie op zijn plaats.  
Daarnaast zal vanaf 1 oktober het lesgeld en/of contributie via automatische 
incasso worden geïnd. Dit hoeft dan niet meer maandelijks handmatig 
overgemaakt te worden.  
Voor de volledigheid staan in de tabel hieronder de doorgevoerde wijzigingen: 
 

Contributie Oud Nieuw Ingang per 

Tot 16 jaar €17,50 €18,50 
1 oktober 2022 

Vanaf 16 jaar €20,00 €21,50 

    

Lesgeld Oud Nieuw Ingang per 

Diploma A €16,00 €19,00 

1 januari 2023 
Diploma B €16,00 €19,00 

Diploma C €18,00 €21,50 

Diploma D €24,00 €28,50 

 
Vanaf heden zullen de lesgelden en contributie een vast onderdeel worden van de 
agenda van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  
 
 

Studiedag  
Voor zaterdag 17 september stond voor het OCV een gezellige play-in op het 
programma, maar wegens omstandigheden kon deze niet doorgaan. Gelukkig had 
onze creatieve opleidingscoördinator Marlijn al snel een alternatief bedacht: een 
studiedag in ons eigen gebouw. Naast het maken van muziek was er ook genoeg 
gelegenheid voor gezellig samenzijn.  
 

 
 

 


