
Historie 
Beatrix' Drum & Bugle Corps is in november 1946 opgericht als onderdeel van de Hilversumse C.J.V.-afdeling. 
De naam luidde: ”Tamboer- en Pijperkorps Beatrix”. Later volgde een uitbreiding van bezetting en dus een 
naamsverandering in ”Tamboer-, Pijper- en Trompetterkorps Beatrix”. Eind zestiger jaren veranderde de naam 
in ”Beatrix Band” en onder deze naam maakte de vereniging furore in vele Europese landen. 
Sinds begin 1983 heeft het Corps een complete Drum & Bugle Corps bezetting en veranderde de naam in 
Beatrix' Drum & Bugle Corps. 
 
Doel 
Beatrix' Drum & Bugle Corps is thans een van de bekendste Nederlandse Drum & Bugle Corps. Het doel van de 
vereniging is jeugdwerk en het streven is om alle betrokkenen op een aangename manier een vrije-
tijdsbesteding te bieden. Beatrix' Drum & Bugle Corps combineert ”muziek maken”, ”marching” en ”optreden” 
tot een bijzondere ervaring; een ervaring die bij velen bewondering opwekt. Deze ervaring moet echter niet 
onderschat worden, want lid worden of zijn van Beatrix' is niet vrijblijvend. 
 
Betrokkenheid 
Beatrix' Drum & Bugle Corps bestaat alleen uit vrijwilligers. Geen enkele betrokkene ontvangt een vergoeding 
voor zijn/haar werkzaamheden. Het bestuur en de staff bestaan uit een professioneel ingesteld team. 
 
Titels 
Het corps heeft door de jaren vele titels in de wacht gesleept. Dit mag gezien worden als het resultaat van het 
vele werk dat alle betrokkenen verzetten. Met drie WMC titels in 1974, 1978 en 1981, Kampioen Show op het 
WMC. Tijdens het WMC 2005 werd Beatrix met 91.38 punten (goud met onderscheiding) overall 3e in 
de Championship Division Corps Style classe. 
Daarnaast de vele successen als Drum & Bugle Corps waaronder de nationale titels Drumcorps in: 1983, 1984, 
1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008 en Europese 
titels in 2004 en 2005. 
Ook behaalde Beatrix' in 2008 de titel International Champion bij de wedstrijden van Drum Corps International 
in Amerika. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden. Beatrix’ is ook vier maal Open Dutch Showkorps 
Champion geweest waarvan de laatste in 2005. Ook de Internationale wedstrijden in Hamont waren een 
succes. Tweemaal is Beatrix’ daar Kampioen der Lage Landen geworden. 
 
Wat verwacht wordt 
- het trouw bezoeken van repetities, zelfstudie 
- altijd aanwezig zijn bij optredens 
- positieve instelling van zowel leden onderling, alsook naar staff en bestuur alsmede naar andere collega-corps 
- meewerken aan geld inzameling acties 
 
Een gekwalificeerde staff verzorgt de basisprincipes van muziek, marching, optreden, discipline enz. Zij trainen 
je in dat onderdeel van het corps waar jij voor kiest zijnde: 
 
- Brass 
- Percussion 
- Guard 
 
Echter... als een sectie vol is kan het verzoek komen een andere keuze te maken. De bezetting moet namelijk 
wel in balans blijven. 
 
Repetitietijden 
oktober - maart 
alle vrijdagen van 20.00 - 22.00 uur 
alle zaterdagen van 13.00 - 17.30 uur 
Lokatie: VBK Clubgebouw + nader te bepalen lokaties 
 
maart - september 
alle vrijdagen van 19.00 - 21.00 uur 
alle zaterdagen van 09.30 - 16.00 uur 



lokatie: Sherpa, Zandheuvelweg te Baarn 
 
Zowel het Beatrix’ Indoor Percussion als Beatrix’ Winterguard hanteren andere repetitietijden. Voor een 
duidelijk overzicht m.b.t. onze winter afdelingen verwijzen we je naar de membersite. 
 
Lidmaatschapsvoorwaarden 
Een ieder die als lid wenst toe te treden moet de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben of in het jaar van 
aanmelding op 1 oktober 15 jaar worden. Aanmelding gaat door middel van het invullen van een 
aanmeldingsformulier. In de map tref je naast deze lidmaatschapsinformatie eveneens het 
aanmeldingsformulier en een machtigingsformulier aan. De lidmaatschapsperiode loopt van 
datum aanmelding t/m 31 december van het jaar waarin men zijn/haar lidmaatschap opzegt. 
 
Het lidmaatschap houdt op door: 
- schriftelijk te bedanken bij het secretariaat, (minimaal twee maanden voor eind lidmaatschapsjaar) 
- royement (conf. art. 8 H.H.R.) 
- overlijden 
 
De activiteiten van de vereniging spreiden zich uit over het hele jaar, zodat het een bestuurslid, stafflid, en/of 
spelend lid niet is toegestaan, lid of medewerker te zijn van een andere muziekvereniging, al dan niet met 
gebruik van aan het lid verstrekte Beatrix’-eigendommen. Op verzoek kan het bestuur hiervan, in het belang 
van het Corps, ontheffing verlenen. Het bestuur is bevoegd aan de verleende ontheffing voorwaarden te 
verbinden of deze ontheffing geheel in te trekken. 
 
Uniform 
Alle uniformen zijn eigendom van het Beatrix' Drum & Bugle Corps. De leden zijn echter wel verantwoordelijk 
en aansprakelijk voor het schoonhouden van het uniform en de (verplichte) aanschaf van accessoires bij het 
uniform. (zie financiële informatie). 
 
Dit om ook een uniform beeld te vormen als het uniform niet compleet gedragen wordt (bijv. tijdens een 
warming-up). Zonder de juiste accessoires c.q. vuile accessoires wordt door het betreffende lid niet 
deelgenomen aan een optreden. 
Een compleet uniform bestaat uit: 
- uniformbroek 
- uniformjasje 
- uniform member-T-shirt 
- corpsschoenen 
- hoed + veer 
- witte sokken en grijs ondergoed 
- witte handschoenen (brass) 
 
Een compleet guarduniform bestaat uit andere onderdelen. 
 
Als het uniform niet gebruikt word, hangt het compleet, netjes en ordelijk op hangertjes en in uniformhoezen 
aan een uniformrek in de vrachtwagen. Meenemen is alleen toegestaan met toestemming van iemand van het 
uniformbeheer e/o management. 
 
Na een optreden dient het uniform zo snel mogelijk weer op de bestemde plek, op het rek, aanwezig zijn. 
Voor het gebruik van het uniform wordt voor alle secties (ook guard) een éénmalige bijdrage in rekening 
gebracht. Deze bijdrage dient bij afgifte van het uniform te worden voldaan. Alle financiële informatie m.b.t. 
het uniform is aangegeven op de financiële bijlage welke wordt meegegeven bij de lidmaatschapsvoorwaarden. 
Verder dienen alle leden in het bezit te zijn van enkele noodzakelijke accessoires bij het uniform. Aanschaf 
hiervan komt voor rekening van de leden. 
 
Deze accessoires zijn: 
- witte sokkken 
- grijs ondergoed 
- witte handschoenen 



(alleen voor brass) 
- corpsschoenen 
- hoed 
 
De corpsschoenen en handschoenen worden collectief door het corps ingekocht. De corpsschoenen en de hoed 
blijven eigendom van het lid. 
 
Eten - Drinken - Roken 
Eten, drinken alsmede roken in compleet uniform is ten strengste verboden. Voor of tijdens repetities en 
optredens is het nuttigen van alcoholische dranken verboden. 
Tevens is het verboden te roken tijdens repetities, in repetitie- e/o omkleedruimtes alsmede in de bus. Eten, 
drinken en roken is alleen toegestaan in een incompleet uniform d.w.z. een uniform zonder jasje en vest. 
 
Contributie 

De maandelijkse contributie wordt elk jaar per 1 januari geïndexeerd. Vóór 1 januari ontvangen alle leden 
een informatie mail met daarin de nieuwe tarieven voor het opvolgende seizoen. De contributiebetaling 

vangt aan in de maand waarin men zich opgeeft als lid van het corps en dient te worden voldaan gedurende de 
gehele lidmaatschapsperiode.  
 
Voor leden die van Jong Beatrix komen: 
t/m december van het jaar waarin je overkomt, betaal je contributie aan Jong Beatrix. Vanaf januari  
daaropvolgend aan Beatrix' Drum & Bugle Corps. De contributie wordt maandelijks afgeschreven door middel 
van een automatische machtiging via bank of giro. Alle overige bijkomende kosten, zoals hieronder vermeld, 
worden voldaan 
 
hetzij: 
- d.m.v. contante betaling 
- d.m.v. afgifte van een éénmalige machtiging via bank of giro. 
Indien niet aan deze betalingswijze is voldaan, worden geen spullen verstrekt, of deelname aan 
trainingsweekend(en) of meer-daagse trips toegestaan. 
 
Trainingsweekend 
Het is gebruikelijk dat het corps voor aanvang van het seizoen een aantal dagen op ”camp” gaat om het 
product verder te verbeteren. We gaan er vanuit dat iedereen hier, zonder uitzondering, aan mee doet. 
De kosten voor dergelijke ”camps” komen voor rekening van de leden en zijn all-in. (Vervoer, logies, eten, etc. 
zijn allemaal inclusief). De gemaakte kosten worden door alle deelnemers gedragen. 
 
Reizen - Optredens 
Het corps reist bijna altijd met bussen, het is voor alle leden verplicht hiervan gebruik te maken, na overleg met 
bestuur kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De bussen vertrekken op het aangegeven tijdstip vanaf 
het clubgebouw, op niet aanwezige leden zal niet worden gewacht. Niet aanwezige leden dienen zelf voor 
vervoer zorg te dragen. Het corps kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. In de bussen wordt een 
algemeen fatsoensgedrag verwacht, wangedrag in/vanuit een bus wordt niet getolereerd. Eten en drinken in 
de bus is toegestaan met uitzondering van frites, (vette) snacks), ijs alsmede drinken in glaswerk. Overtreding 
kan tot schorsing leiden. 
 
Tournees/meerdaagse trips 
Mochten er tournees of meerdaagse trips naar het buitenland komen, dan kunnen de leden het verzoek krijgen 
een bijdrage in de kosten te betalen.  
 
Instrumenten 
Alle instrumenten zijn eigendom van het Beatrix' Drum & Bugle Corps en worden aan de leden ter beschikking 
gesteld voor de periode dat zij actief lid zijn. Ieder lid wordt geacht het ter beschikking gestelde instrument te 
verzorgen en te onderhouden en bij mankementen onverwijld de captionhead hiervan op de hoogte stellen. 
Het niet tijdig melden of het verwaarlozen van het instrument zal leiden tot reparatiekosten die het 
betreffende lid zelf gaat betalen. Het spelen op, dan wel met, eigen instrumenten geschiedt buiten de 
verantwoordelijkheid van Beatrix’ (bijv. brass: mondstuk, slagwerk: stokken, enz.) 



 
Aansprakelijkheid 
De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan persoonlijke eigendommen van leden. 
 


