
	

 

 
Nieuwsbrief Corona  
en inschrijvingen  

 
 
LEES ZEKER HEEL DE BRIEF, AUB! BELANGRIJKE INFO OOK OP BLAD 2 J 
 
¯ Samenspel: 

 
We hopen in de grote vakantie toch terug in beperkte groepen samen te mogen komen, zodat we 
kunnen repeteren. In deze mail vinden jullie een link naar een filmpje om eventuele angsten rond 
samen muziek spelen weg te nemen. Zeker eens bekijken! 
Hopelijk kunnen we dan – uitzonderlijk – in de grote vakantie toch samen muziek maken op 
donderdag. We doen dit dan uiteraard met de nodige voorzorgen.  
Als we meer weten, zullen we dit zeker communiceren. 

 
 
¯ BBQ 

 
Zoals iedereen ongetwijfeld wel al had verwacht, zal onze BBQ dit jaar niet doorgaan. Zelfs als 
we dit eind juni zouden mogen organiseren, krijgen we het niet meer rond. We hopen er volgend 
jaar opnieuw een lap op te kunnen geven en rekenen op uw aller begrip! 

 
 
 
¯ lessen: 

 
Ook naar ieders verwachting, zullen de lessen dit jaar niet meer worden ingericht.  
Wat betreft het inschrijvingsgeld, hebben we een manier gevonden om jullie toch niet voor al de 
gemiste lessen te laten betalen, want dit zou immers helemaal niet eerlijk zijn. En we gaan dat op 
volgende manier aanpakken: 
Volgend jaar wordt er een korting gegeven van 25% aan diegenen die zich opnieuw inschrijven 
(dit komt ongeveer overeen met het aantal gemiste lesweken). Op die manier hopen we dat wij als 
vereniging voldoende tegemoetkomen aan jullie. En we hopen vooral, dat jullie begrijpen dat we 
niet iedereen zomaar kunnen terugbetalen voor de gemiste lessen zonder de vereniging in 
problemen te brengen. Dus dit is – denken wij – een mooi compromis J.  
 
Ben je het er toch niet mee eens: bel me, schrijf me, laat me AUB toch iets weten…  
 
Psssst… Er zullen misschien wel nog beperkt lessen gegeven worden in de vakantie tijdens de 
repetities, hierover zit ook al van alles in onze hoofden. Maar dit is natuurlijk nog niet zeker, 
vermits we nog niet weten of we mogen samenkomen…  Maar ook hiervan houden we je zeker 
op de hoogte!! 

 
In bijlage vinden jullie ook het uurrooster zoals het naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar zal 
ingaan. Er wijzigt niet zoveel, enkel voor de saxofoonleerlingen wel. 



	

 
¯ inschrijvingen 

 
Extra belangrijk dit jaar: de vroege inschrijvingen. We zouden graag hebben, dat wie zich 
opnieuw wil inschrijven, dit even laat weten. Het zou makkelijk zijn, moest je het formulier 
meteen ook even invullen, maar we begrijpen dat dit niet voor iedereen snel – snel kan, dus 
gewoon even in een antwoordje op deze mail, daar zijn we ook al veel mee. 
Met betalen kan je best nog even wachten. We hadden in deze mail graag ook al het nieuwe 
rekeningnummer meegegeven, maar dat laat nog steeds wat op zich wachten. Dus we zullen toch 
nog 1 extra mail moeten versturen voor de officiële inschrijvingen, onze excuses voor de extra 
druk op uw mailbox…  
 
Waarom vroeg inschrijven? 
 
- Om een zicht te krijgen op het aantal lln en zo de leraars iets te kunnen laten weten over hun 
lespakket 
- Om het geheel sneller te kunnen plannen, zodat we mss al een weekje vroeger kunnen starten 
volgend jaar. 
- En om eventuele veiligheidsmaatregelen in ons achterhoofd te combineren met de 
uurroosters… 
 
 

¯ Verder: 
 

We hebben een nieuwe saxofoonleraar gevonden. Het is een jong, dynamisch en sympathiek 
persoon. Hij (Wouter) studeert dit jaar af aan het Lemmensinstituut en we hopen (en denken ook 
wel) dat we hiermee een leraar hebben die opnieuw enkele jaren blijft J.  
 

 
 
Indien u nog vragen heeft die niet werden beantwoord in deze nieuwsbrief kunt u ons altijd contacteren 
via info@albertieners.be 

 
Met vriendelijke groeten,  
  
Het bestuur 


