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Muziekvereniging Fidelis 
orkest met fanfare-bezetting 
 

Secretariaat: 
Gastakker 138 www.fanfarefidelis.nl 
4817 XE Breda  
06-49751805 secretariaat@fanfarefidelis.nl 

	  

Missie 

Muziekvereniging Fidelis is een fanfare-orkest waar muziek maken hoog in het 
vaandel staat. Daarnaast hecht de vereniging zeer veel waarde aan sfeer en 
gezelligheid. Dit samengenomen zorgt voor een diversiteit aan concerten en 
activiteiten gedurende het jaar. 

Het motto van de vereniging wordt als volgt verwoord: 

‘Er voor elkaar zijn, om met elkaar muziek te maken’ 
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Vanuit bovengenoemde missie heeft Muziekvereniging Fidelis een visie 
ontwikkeld. Deze visie staat verwoord in 4 kernwaarden. Elke kernwaarde 
staat hieronder inhoudelijk weergegeven: 

Waarde Dit houdt in Dit zie je aan 
Muziek •  repeteren 

•  concerten 
•  les 

• Repetitie is iedere maandagavond 
van 20.00 uur tot 22.15 uur. 

• Jaarlijks worden minimaal 4 
concerten gepland. 

• Jaarlijks vindt er minimaal 1 groter 
concert plaats d.m.v. een thema. 

• De leden worden zoveel mogelijk 
gestimuleerd om lessen te volgen 
bij een muziekschool d.m.v. 
contributieverlaging. 

• Er is een mogelijkheid om een 
instrument te huren bij de 
vereniging. 

Gezelligheid 
 

• Samenkomst zonder muziek te 
moeten maken. 

• Halverwege de repetitie wordt 15 
minuten pauze gehouden. 

• Jaarlijks wordt een activiteit 
georganiseerd voor alle leden van 
de vereniging. 

• Jaarlijks wordt een activiteit 
georganiseerd voor de 
jeugdleden van de vereniging. 

• De eerste repetitie in het nieuwe 
jaar is een halve repetitie. Om 
21.15 uur volgt een 
nieuwjaarsborrel. 

Betrokkenheid • Betrokken zijn met de vereniging. 
• Betrokken zijn met de leden van 

de vereniging. 

• Leden hebben de mogelijkheid 
om zitting te nemen in een 
commissie voor ondersteunende 
taken. 

• Jaarlijks vindt er een Algemene 
Ledenvergadering plaats. 

• Tweejaarlijs wordt er een 
tevredenheidsenquête gehouden 
onder de leden. 

• Maandelijks komt er een 
nieuwsbrief uit. 

• Jarige leden ontvangen van de 
vereniging een verjaardagskaart. 

• Er is een wel-en-wee-pot voor 
overlijden, bruiloften, geboortes en 
dergelijke.  

• Leden krijgen de mogelijkheid om 
deel te nemen aan activiteiten 
waarbij extra geld voor de 
verenigingskas verdient 
kanworden. 

Behoud • Behouden van leden. 
• Het aantrekken van nieuwe 

leden. 

• Door leden te betrekken bij de 
vereniging (zie boven), ontstaat 
een grote betrokkenheid bij leden. 
Hierdoor is men meer genegen om 
bij de vereniging te blijven. 

• Muziekpartijen kunnen 
gepersonaliseerd worden 
(moeilijker/makkelijker niveau). 

• Er is een ledenwervingsproject 
ontwikkeld dat op basisscholen 
gegeven kan worden. 

• De vereniging manifesteert zich 
minimaal 1 keer per jaar in de wijk.  

	  


