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In 2018 hebben we een prachtig lustrum gevierd, met de compositie Songs&Dances van 
Patrick van Deurzen. Dankzij de genereuze bijdrage van enkele subsidiegevers heeft VAKiR 
een batig lustrumsaldo. In de ALV op 26 september 2020 hebben we besloten om dit saldo 
te gebruiken om VAKiR-leden nog meer gelegenheid te bieden om les te krijgen en de band 
met onze docenten te versterken. Het nieuwe van dit project is de vrijheid van een ensemble 
om op eigen gelegenheid met een docent uit onze ‘docenten poule’ een coaching af te 
spreken. Wil je liever een docent uit je eigen netwerk? Geen probleem, dat kan ook.  
 
Hoe organiseer je zelf een samenspeel-coaching via VAKiR?  
1. Stel (zodra het weer mogelijk is) een ensemble samen, kies repertoire uit en ga oefenen. 
2. Mail bestuurslid Peter van der Graaff (mail to: pvdg@solconmail.nl) met de vraag welke 

docent beschikbaar is voor een coaching. Of geef je de naam van je ‘eigen’ docent door. 
Geef ook de namen van de ensemble-leden door.   

3. Nadat je antwoord hebt gekregen, leg dan contact met de docent en maak een afspraak.  
4. Spreek van tevoren de prijs af met de docent. Uitgangspunt is 2 uur coaching à € 54,00 

per uur (VAKiR-tarief). Vanuit het project wordt de helft van het lesgeld betaald, met een 
maximum van € 54 per les. De andere helft komt voor rekening van het ensemble.  

5. Vraag aan de docent om een factuur met datum van de les naar je mailadres te sturen. 
6. Voldoe het bedrag op de factuur.  
7. Stuur daarna de factuur naar Peter van der Graaff (pvdg@solconmail.nl) met vermelding 

van je rekeningnummer voor vergoeding van de helft van de les. 
8. Laat nog even kort aan de organisator weten hoe de les verliep, of je verder nog tips 

hebt over deze leden-aanbieding. 
 
Spelregels 
1. Deelnemers: Het project staat open voor kamermuziekensembles van VAKiR-leden, dan 

wel een ensemble waarvan de helft of meer leden lid zijn van de VAKiR.  
2. Frequentie: we willen zoveel mogelijk ensembles en VAKiR-leden gelegenheid bieden om 

mee te doen. We beginnen met één les per ensemble.  
3. Duur van het project: het project loopt totdat het batig saldo van het lustrum is uitgeput. 


