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“Bergklanken” 
Christelijke Muziekvereniging “Bergklanken” is opgericht 

in 1955 en bestaat uit een fanfare, een BBB-orkest 

(Beginnende Blazers Bergklanken) en een aantal  

leerlingen. De leden komen uit de wijde omgeving. De 

vereniging repeteert in Berghuizen (Zuidwest Drenthe). 

 

 

Het bestuur  
voorzitter Lucienne de Wit 06-53736959 

 voorzitter@debergklanken.nl  

secretaris Jacoby Bos 06-13610857 

 secretaris@debergklanken.nl  

penningmeester:Harm Nijdam 06-25072948 

 penningmeester@debergklanken.nl 

bestuurslid Alfred Gunnink 06-27170314 

bestuurslid Annemiek Slomp 06-11989761 

  

 

 

 

Dirigenten 

Fanfare Alfred Willering Gramsbergen 

BBB-orkest Emiek Kasimier Berghuizen 

 

Commissies 
De jeugdcommissie houdt zich bezig met alle zaken 

betreffende de jeugd, zoals begeleiding, ledenwerving, 

organiseren van activiteiten enz.  

Jeugdcommissie-bergklanken@hotmail.com  

Hans Kruidhof  0522-482473 

Hanna Krale  06-11997386 

Alfred Gunnink  06-27170314 

Gerjohn Hummel  06-38580451 

 

De Muziekcommissie is verantwoordelijk voor de keuze 

van de muziekstukken bij de fanfare en helpt bij de 

organisatie van het nieuwjaarsconcert. 

 

De muziekcommissie bestaat uit: Emiek Kasimier, 

Jeanette Karsten, Ilse Slomp, Evelien Slomp 

 

 

Repetities 
Alle repetities, tenzij anders vermeld, zijn op 

donderdagavond in dorpshuis “de Barg’n” te Berghuizen 

(tel.: 0522-451246). 

 

BBB-orkest    18-30-19.15 uur 

Fanfare     19.30-21.30 uur 

 

 

 

 

 

Opleiding 

De leerlingen van de fanfare (op saxofoon en trombone na) 

krijgen les van Emiek Kasimier  (0522-451866). De 

leerlingen op saxofoon krijgen les van Gerard Gerrits  (06-

40226280). 

Er wordt les gegeven in dorphuis de “Barg’n”,  

te Berghuizen en de “Arendsvleugel” te Ruinerwold. 

 

De leerlingen van het  Slagwerk krijgen op dinsdagmiddag 

les in dorpshuis “de Barg’n” van Erik Zweers (06-

30032766). 
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Nieuwe leden 
Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij één van de leden 

van de jeugdcommissie of bij één van de bestuursleden. 

 

 

Instrumenten 

In overleg met de dirigenten wordt bekeken wat voor 

instrumenten bespeeld kunnen worden. 

 

Let er wel op dat de instrumenten in bruikleen zijn van de 

muziekvereniging. De instrumenten kosten tussen de € 

1.300,- en  € 10.000,-. Dus wees er voorzichtig mee. 

 

In tegenstelling tot het instrument wat je in bruikleen 

krijgt dient een muziekstandaard door jezelf aangeschaft te 

worden. Deze blijft je eigendom en is dus ook voor eigen 

rekening. 

 

 

Uniformen 

Uniformbeheer: 

Fanfare Herma Petter 06-41252833  

 

Onder het uniform worden zwarte schoenen en donkere 

sokken gedragen. Als een uniform niet fris is moet je deze 

zelf laten stomen.  

 

Bladmuziek 
De bladmuziek wordt beheerd en gearchiveerd door  

 

Fanfare Evelien Slomp 0522-465650 

  

 

Contributie & Lesgeld 
leden € 12,50/maand 

idem met eigen instrument € 12,50/maand 

 

Lesgeld voor leerlingen van de fanfare en het BBB orkest 

(incl. contributie) 
 

leerlingen  € 12,50maand 

idem met eigen instrument € 12,50maand 

 

Het is de bedoeling dat nieuwe leden zelf een automatische 

overschrijving regelen. Dus niet wachten op een acceptgiro 

o.i.d. 

 

Bankrekeningnummer NL39RABO033 31 00 360  

Rabobank Ruinerwold 

 

Website 
Sinds 2005 zijn we te vinden op het Internet via 

www.debergklanken.nl .  

 

Stichting AMKS 
De stichting AMKS is de stuwende kracht achter diverse 

acties. Zo beheren zij Kringloopwinkel de Wolden  

Sinds 2009 is het een op zichzelf staande stichting, met 

nauwe banden t.a.v. de muziekvereniging. Een gedeelte 

van de opbrengsten gaat naar de muziekvereniging, een 

ander deel gaat naar overige goede doelen (waaronder 

kerken).  

 

 

 

 

 

Opzeggen lidmaatschap 

Als iemand het lidmaatschap van de muziek-vereniging 

opzegt, moet dit doorgegeven worden aan de secretaris. De 

machtiging bij de bank moet je zelf intrekken. 

Het instrument en het complete uniform moeten worden 

ingeleverd. In de voorgaande hoofdstukken over  

“Instrumenten” en “Uniformen” kun je lezen bij wie deze 

zaken ingeleverd moeten worden. Denk bij het uniform 

aan de stropdas. Voor het inleveren van je uniform moet je 

deze wel eerst laten stomen. 

 

Als tijdens het seizoen het lidmaatschap opgezegd wordt, 

moet nog tot het einde van het seizoen doorbetaald 

worden. Een seizoen loopt van september tot en met 

augustus. De reden dat je tot het eind van het seizoen moet 

doorbetalen is dat de muziekvereniging elk jaar per lid een 

bepaald bedrag af moet dragen aan de NFCM 

(Nederlandse Federatie Christelijke Muziekbonden). 

 

Voor leden die muziekexamens afleggen wordt het 

examengeld door de muziekvereniging betaald. Hierbij 

stellen wij echter wel één voorwaarde. Wordt het 

lidmaatschap binnen een jaar na de examendatum 

opgezegd dan zal het examengeld moeten worden 

terugbetaald.  

    

Tot slot..... 
Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kun je 

contact opnemen met onze voorzitter of met één van de 

bestuursleden. Ook kun je je vraag mailen naar 

info@debergklanken.nl. 
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