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Drumband Fanfare Eendracht Dieteren zoekt Instructeur 
Vacant vanaf 1 februari 2020 

 
Onze huidige instructeur, Dhr. Stan Beckers, zet een nieuwe stap in zijn carrière, een nieuwe 
uitdaging die niet kon worden voorbijgelopen. Hiermee wensen wij hem heel veel succes. 
 
Profiel van de vereniging Fanfare Eendracht Dieteren 
Fanfare Eendracht Dieteren is een muziekvereniging met 150 jaar historie binnen de dorpskern 
Dieteren, met vele muzikale hoogtepunten binnen en buiten de regio. De drumband van Fanfare 
Eendracht Dieteren bestaat 60 jaar en heeft eveneens een rijke muzikale geschiedenis.  
 
Profiel Drumband Fanfare Eendracht Dieteren 

 13 leden in de leeftijd van 16 t/m 55 jaar 
 Komen uit in de 2e divisie; gestemd slagwerk 
 Repeteren op woensdagavond in onze eigen repetitieruimte (verenigingsgebouw) 
 Bezit een uitgebreid instrumentarium 
 Muzikale capaciteiten van deze leden is gevarieerd; van geen diploma t/m D-diploma,  
 De ambitie van deze groep op het muzikale terrein is om met gepaste uitdagingen het meest 

haalbare te presteren 
 De leden zullen met aanwezigheid, inzet, motivatie, aandacht en respect hun muzikale 

bijdrage ondersteunen/ waarmaken 
 Samenwerking staat hoog aangeschreven binnen deze groep en vereniging. Dit vertaalt zich 

in inbreng bij het muzikale beleid en de uitvoering hiervan, middels de drumbandcommissie. 
 Deze samenwerking zien we ook graag terug in de randvoorwaarden en onderlinge 

betrokkenheid tussen, bestuur, leden én instructeur 
 De drumband is een volwaardig onderdeel van de vereniging  
 Het is een hechte groep, waarin vriendschap, waardering en gezelligheid naast het muzikale, 

van belang is  

Profiel van onze instructeur 
 Jonge, enthousiaste, deskundige, professionele instructeur. Zowel als muzikaal leider en 

eveneens als leermeester. 
 Bezit relevante diploma’s 
 Geeft op een coachende, constructieve, stimulerende en boeiende wijze leiding aan de 

muzikale ontwikkeling van de slagwerkgroep met de juiste communicatieve vaardigheden 
 Rekening houden met de individuele kwaliteiten, mogelijkheden en omstandigheden van de 

leden en dit te kunnen laten uitgroeien tot een optimaal groepsresultaat 
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 In samenwerking met de groep, drumbandcommissie en bestuur het muzikale beleid te 
bepalen, te concretiseren en tot uitvoering te brengen 

 Verbindingen kan leggen. Hij is geïnteresseerd in de groep, in muzikale en persoonlijke 
aspecten, enerzijds door als muzikaal leider te acteren en anderzijds door zich als individu 
binnen de groep te begeven.  

 De goede balans kan vinden tussen presteren en plezier 
 De verenigingsbelangen worden gerespecteerd en gedragen door onze instructeur 

 
Sollicitatie 

Nadere informatie kunt u inwinnen bij Dennis Welters, voorzitter van de 
Drumbandcommissie.  
E-mail: denniswelters@hotmail.com 

 
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie met C.V. vóór 31 
december 2019 (per post of e-mail) sturen naar ons secretariaat o.v.v. “Sollicitatie 
Instructeur”. 
 
Fanfare Eendracht 
Roosterderweg 4 
6114 KB Dieteren 
E-mail: fbschulpen@ziggo.nl 

 
 


