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Voorwoord
Beste lezer,
Allereerst willen wij, het bestuur, u van harte welkom heten bij Christelijke muziekvereniging A.M.D.G.
Kampen.
Voor u ligt het algemene informatieboekje van ‘’ Muziekvereniging A.M.D.G. Kampen ‘’.
Dit boekje is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze vereniging.
U vindt hier alle informatie over onze vereniging, zoals: de verschillende onderdelen, de opleidingen, de
repetitieavonden, contributies en commissies.
U zult bij het lezen van dit boekje merken dat A.M.D.G. een vereniging is met veel leden die graag
gezamenlijk muziek maken of twirlen, maar ook een vereniging is met vrijwilligers die er alles aan doen om de
vereniging draaiend te houden.
Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen? Wij willen u graag helpen.
Mailt u gerust naar info@amdgkampen.nl
Het bestuur
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1. Algemeen
1.1 Missie en visie AMDG
Missie
AMDG is een Christelijk Kamper Harmonie-/Tamboer- en Majorettekorps, waar ontspanning en plezier voorop
staat om onderscheidend succesvol te kunnen zijn. Door een grote diversiteit qua repertoire wil AMDG op
(het) hoog(st haalbare) muzikaal en dansaal niveau optreden voor een breed publiek. Door actief
samenwerking binnen en buiten de vereniging aan te gaan, wil AMDG goede en aansprekende concerten en
aansprekende muzikale bijdragen weten te leveren.
Visie
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

AMDG wil een Christelijke vereniging zijn waar leden zich thuis voelen, ongeacht hun afkomst en/of
identiteit, en gestimuleerd weten om zich muzikaal en dansaal te ontplooien;
AMDG wil haar leden het gehele jaar door optredens, evenementen, concoursen en activiteiten
aanbieden, waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar interessante uitdagingen;
AMDG wil dat haar volwassen leden zich actief opstellen ten opzichte van het ‘wel en wee’ van haar
jeugdafdelingen;
AMDG wil dat haar leden en hun netwerk van familie, vrienden en sympathisanten zich verbonden
voelen met de vereniging en dat de betrokkenheid groot is zodat zij een actieve bijdrage aan de
vereniging willen leveren om zo bijvoorbeeld de commissies te versterken en aan activiteiten deel te
nemen;
De commissies van AMDG kennen een grote mate van zelfstandigheid. Hierbij horen bijvoorbeeld
afgesproken bevoegdheden en budgetten om de taken uit te kunnen voeren én de eigen creativiteit
maximaal in te zetten voor de vereniging. In het bestuur heeft elke commissie een vast
aanspreekpersoon die ook het contact onderhoudt tussen het bestuur;
Het bestuur communiceert duidelijk en tijdig door middel van de website, periodieke nieuwsbrieven,
(social) media en mondeling;
De taken en de bevoegdheden van bestuur, instructie en commissies zijn duidelijk beschreven. De
communicatielijnen binnen de vereniging zijn kort, helder en transparant;
Bestuur en commissies zorgen voor de nodige continuïteit, professionaliteit en voor het faciliteren
van onder andere: instrumenten, uniformen, muziekstukken, instructie, opleidingsmogelijkheden,
evenementen, huisvestingen wedstrijden;
AMDG wil een vereniging zijn, die aantrekkelijk is voor bestaande en nieuwe (jeugd)leden;
De activiteiten die AMDG uitvoert zijn goed voorbereid en goed georganiseerd. Plezier in muziek
maken en dansen, gezelligheid, humor en groepsgevoel staan voorop; AMDG is een vereniging
waar we ‘met elkaar en voor elkaar’ zijn.
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1.2 Bestuur
Voorzitter
e
2 Voorzitter
Secretaris
e
2 Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid algemeen
Bestuurslid algemeen
Bestuurslid Jeugd

Johnny Middelbos
Wim Leidekker
Cobi Dezijn
Josha van Leeuwen
Ingrid Broekhuizen
Paul Tegelaar
Jacqueline Huigsloot
Lisanne Sollie

voorzitter@amdgkampen.nl
whr.leidekker@gmail.com
secretaris@amdgkampen.nl
josha.vanleeuwen@gmail.com
penningmeester@amdgkampen.nl
pgtegelaar@tiscali.nl
ledenadministratie@amdgkampen.nl
jongamdgkampen@amdgkampen.nl

1.3 Instructie
A-orkest
Jeugdorkest
Leerlingenorkest
Slagwerk A
Slagwerk B
Slagwerk leerlingen
Majorettes A
Majorettes B
Minirettes
Marsinstructie

Han Koek
Richard van Eden
Richard van Eden
Bert Noorderijk
Bert Noorderijk
Arnold de Groot
Mandy Heerschop
Henrieke Brijder en Lisette Post
Jolieneke Wind en Geraldi Dekker
Ronny Palland

1.4 Repetitietijden
A-orkest
Jeugdorkest
Leerlingenorkest
Slagwerk A
Slagwerk B
Slagwerk leerlingen
Majorettes A
Majorettes B
Minirettes

Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

20:00 uur tot 22:00 uur
18:30 uur tot 19.30 uur
18:00 uur tot 18.30 uur
20:15 uur tot 22:00 uur
19:00 uur tot 20:00 uur
19:00 uur tot 19:30 uur
20:30 uur tot 22:00 uur
18:45 uur tot 20:00 uur
17:45 uur tot 18:45 uur

4

1.5 Afmelden voor repetities
A-orkest
Jeugdorkest
Leerlingenorkest

Josha van Leeuwen
Lisanne Sollie
Lisanne Sollie

afmeldenaorkest@amdgkampen.nl
jongamdgkampen@amdgkampen.nl
jongamdgkampen@amdgkampen.nl

Slagwerk A
Slagwerk B + leerlingen

Bert Noorderijk
Lisanne Sollie

bert_681@hotmail.com
jongamdgkampen@amdgkampen.nl

Majorettes A + B + Minirettes

Janine Kroon

janinekroon75@gmail.com

Lisanne Sollie
Lisan Dezijn
Lieke Schrijer
Johnny Middelbos
Lisanne Sollie
Joke Wind
Wim Leidekker
Lisanne Sollie
Josha van Leeuwen
Jacqueline Huigsloot
Albert Schrijer
Cobi Dezijn

jeugd@amdgkampen.nl
activiteitencommissie@amdgkampen.nl
lieke_schrijer@hotmail.com
johnny.middelbos@gmail.com
sgzc@amdgkampen.nl
jokewind@hotmail.com
whr.leidekker@gmail.com
jongamdgkampen@amdgkampen.nl
josha.vanleeuwen@gmail.com
nieuwsbrief@amdgkampen.nl
albertschrijer@gmail.com
liefenleed@amdgkampen.nl

1.6 Contactpersonen commissies
Jeugdcommissie
Activiteitencommissie
Muziekcommissie
Kantinecommissie
Stadsgehoorzaalcommissie
Uniformencomissie
Muziekbibliotheek
Contactpersoon Quintus
PR
Nieuwsbrief
Instrumentenbeheer
Lief en leed
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2. Financiële zaken
2.1. Contributie
Alle leden van muziekvereniging A.M.D.G. Kampen betalen contributie.
De contributie plus uniformen toeslag wordt volgens het besluit van de ledenvergadering van 31 maart 2016
automatisch ingecasseerd op rekening van A.M.D.G. bij de Rabobank te Kampen, bankrekening:
NL12RABO033.12.00.325.
Over de maand waarin men zich als lid aanmeldt, wordt geen contributie betaald. Over de maand waarin men
zich schriftelijk als lid van de vereniging heeft afgemeld, dient wel contributie te worden betaald.
Blijft men in gebreke de eigendommen van de vereniging tijdig in te leveren, dan wordt tot de maand waarin
de eigendommen zijn terugbezorgd contributie plus eventuele uniformen toeslag in rekening gebracht.
Basiscontributietabel per maand
Leden A-orkest/A-drumband
Leden A – majorettes
Leden B-Onderdelen
Minirettes
Leerlingen
Toeslag instrumentenfonds *

€ 16,00
€ 14,50
€ 13,00
€ 12,00
€ 9,00
€ 2,00

* Toeslag instrumentenfonds voor leden die een instrument van de vereniging in bruikleen hebben.
2.2 Kortingsregeling
Wanneer van een gezin drie of meer personen zonder eigen inkomen lid van de vereniging zijn, wordt aan het
derde en elk volgend lid korting op de basiscontributie verleend van € 2,25.
2.3 Korting lesgeld muziekschool
Wanneer u als lid van A.M.D.G. ook muzikale lessen volgt bij muziekschool Quintus te Kampen heeft u recht
op verenigingskorting.
De korting voor leden tot 18 jaar:
Het eerste en tweede jaar 50%, het derde en vierde jaar 40%, het vijfde tot tiende jaar 30%.
Korting voor leden vanaf 18 jaar:
Deze leden hebben dezelfde korting als de leden tot 18 jaar als zij kunnen aantonen dat hun belastbaar
inkomen ligt beneden het minimumloon of minimum beslag vermeerderd met de wettelijke werkgeversbijdrage
ziektekosten (analoog aan de inkomenskorting); zo niet, dan bedraagt de korting voor leden van 18 jaar en
ouder 20% gedurende de gehele kortingsperiode (10 jaar).
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3. Opleiding en onderdelen
3.1 Muzikale opleiding
Muziek maken is een leuke hobby, zeker als je dat samen doet. Als je graag in een orkest wilt spelen is
A.M.D.G.een goede keuze. Het doel van onze opleiding is dat je in samenwerking met de muziekschool
Quintus een instrument leert bespelen in het juiste tempo en op jouw eigen niveau.
Muziek maken gaat niet vanzelf, je leert in de eerste fase van de opleiding leer je een goede basis. Je leert
onder andere al het lezen van het notenschrift. Ook maak je kennis met instrumenten zodat je aan het eind
van deze fase kunt kiezen welk instrument bij jou past.
Na het kiezen van een instrument ga je naar de muziekschool en leer je het instrument bespelen, na 4
maanden les kom je mee spelen in het leerlingenorkest. Zodra je op een bepaald niveau bent wordt er
gekeken of je deel kunt nemen aan het landelijk erkende A-examen. De ervaring leert dat de periode tot aan
het examen 2-3 jaar duurt. Dit verschilt per persoon. Hoe sneller je dingen kunt, hoe eerder je examen kunt
doen. Na het behalen van je A diploma ga je over na het jeugdorkest binnen onze vereniging.
3.2 A orkest
Het A-orkest bestaat uit ongeveer vijftig leden in de leeftijd van 16 tot 80 jaar. Er wordt gerepeteerd op de
maandagavond van 20.00 uur – 22.00 uur. A.M.D.G. is een harmonieorkest, wat inhoudt dat er naast
koperblazers (o.a. trompet, hoorn, trombone) en slagwerk, ook houtblazers in het orkest zitten, zoals
klarinetten, dwarsfluiten, fagotten en saxofoons. Het repertoire van dit orkest is veelomvattend: er worden
marsen gespeeld, klassieke werken, religieuze muziek en ook populaire nummers.
De soorten optredens die het A-orkest geeft zijn dan ook divers. Het orkest doet mee aan marsoptredens,
maar geeft ook zittende concerten.
Marsoptredens: straatparade Koningsdag, lampionnenoptochten, avondvierdaagse inhaalavonden,
straatparades, bloemencorso’s, maar ook soms wedstrijden zoals het Wereld Muziek Concours.
Concertoptredens: kerstnachtdienst, jaarlijks stadsgehoorzaalconcert, buitenlandse concerten in o.a.
Hauzenberg, Soest (allebei Duitsland) en Pàpa (Hongarije). En het unieke Koninginnenachtconcert met een
groot koor, solisten op de Nieuwe Markt van Kampen.
3.3 Jeugdorkest
Het jeugdorkest bestaat op dit moment uit ongeveer 25 enthousiaste jonge muzikanten. Het orkest staat
onder leiding van dirigent Richard van Eden. Op de maandagavond repeteert deze club in verenigingsgebouw
De Opmaat. Het jeugdorkest speelt muziek in alle stijlen. Zo wordt op dit moment muziek van de Blues
Brothers gemaakt, er staan marsen op het programma en enkele solistische stukken voor saxofoon en
klarinet met begeleiding van de rest van het orkest. Verder speelden ze stukken van Disney, Ilse de Lange,
Nick en Simon, filmmuziek en nog veel meer. Een belangrijk optreden elk jaar is het concert in de
stadsgehoorzaal van Kampen. Ook zijn er optredens rond Koningsdag en met andere speciale gelegenheden.
De jeugd heeft in het verleden al bewezen dat ze hun mannetje kunnen staan. Ze zijn kampioen geworden op
het Nederlands kampioenschap marsconcours jeugdkorpsen in Vlissingen.

7

3.4 Leerlingenorkest
Het leerlingenorkest bestaat op dit moment uit 12 enthousiaste, talentvolle muzikanten. Het leerlingenorkest
repeteert iedere maandagavond van 18.00 uur tot 18.30 uur onder leiding van dirigent Richard van Eden. Om
bij het leerlingenorkest te kunnen spelen heb je geen diploma's nodig. Het doel van ons leerlingenorkest is om
kinderen te laten ervaren hoe het is om in orkestvorm te spelen samen met andere kinderen en dus andere
instrumenten. Wanneer je op de muziekschool je A-diploma behaald ga je naar het jeugdorkest.
3.5 Slagwerk
Op de dinsdagavond is het verenigingsgebouw bezet door de slagwerkers van AMDG. Het slagwerk van
AMDG bestaat uit drie onderdelen, de leerlingen, het B slagwerk en het A slagwerk. Bij de leerlingen worden
de eerste ritmes op een ‘plankje’ aangeleerd. Bij het slagwerk van Jong AMDG (B slagwerk) komen de
snares, bekkens en grote trom (base drum) aan bod. Het A en B slagwerk treden tijdens de straatoptredens
samen met het orkest op. Het A slagwerk met het A-orkest en het B slagwerk met het jeugdorkest. Ook
tijdens de jaarlijkse uitvoering laten de slagwerkers van AMDG van zich horen.
3.6 Majorettes
Bij de minirettes wordt tijdens alle basisvaardigheden om te kunnen dansen en twirlen. Wij krijgen o.a. les in
het herkennen van verschillende ritmes en leren er op te bewegen. Daarnaast leren wij verschillende dansen
en krijgen les in drama. Ook de basistechnieken met de baton (majorettestok) worden in deze lessen
aangeleerd. Wij oefenen goed en doen ook iedere week spelletjes. Tijdens de straatoptredens van Jong
AMDG doen wij met pompons al mee. Ook zijn wij tijdens de jaarlijkse uitvoering en de open dag te
bewonderen.
In de volgende groep, de majorettes B wordt tijdens de lessen allerlei batontechnieken, dansen en pasjes
aangeleerd en zijn wij druk met onze wedstrijd en uitvoeringsshow. Ook hebben wij ook regelmatig les in
lichaamshouding en drama. Het is altijd erg gezellig tijdens onze lessen er moet worden gewerkt maar er is
ook tijd voor een spel of een kletspraatje.
Tevens is de mogelijkheid voor leden om naast de groepslessen mee te doen als soliste, of in duo/trio aan
wedstijden. Er wordt door de instructie aparte shows aangeleerd om deel te nemen aan de
solistenwedstijden.
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4. Overige informatie
4.1 Instrumenten
Binnen de vereniging AMDG kunnen de leden een instrument in bruikleen krijgen.
Het instrument dat door AMDG in bruikleen wordt gegeven dient met grote zorg te worden behandeld
Ieder instrument wordt gecontroleerd voordat het instrument aan een lid wordt overhandigd. Bij het uitreiken
van het instrument wordt een informatiebrief bijgevoegd betreffende het onderhoud van het instrument. Het is
aan te raden deze brief goed te lezen en bij het instrument te bewaren. Bij schade, ontstaan door slecht
onderhoud of behandelen van het instrument, is AMDG genoodzaakt om deze schade op het lid te verhalen.
Het reguliere onderhoud dat bij de reparateur plaats vindt wordt door de vereniging betaald. Uiteraard dient
een instrument na beëindiging van het lidmaatschap te worden ingeleverd.

4.2 Uniformen
Om er ‘uniform’ bij te lopen wordt er door de vereniging aan ieder onderdeel kleding beschikbaar gesteld. De
kleding blijft eigendom van AMDG. De officiele uniformen worden alleen gezamenlijk via de vereniging
gestoomd (de leden betalen hiervoor ad hoc een bijdrage), m.u.v. de witte rokjes van de jeugdonderdelen,
deze worden door de instructie verzorgd. Uiteraard wordt van de leden verwacht dat de kleding met zorg
behandeld wordt. Tijdens optredens gelden ook regels met betrekkig tot haardracht en het dragen van
sieraden. Dit wordt per onderdeel nader bekend gemaakt.
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