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Beste vrienden blazers, 

 

de lockdown heeft een zware impact gehad op het leven van de jachthoorn en het functioneren 

van de groepen. 

 

Het lijkt ons belangrijk onze ervaringen te delen en te bekijken wat we als federatie zouden 

kunnen doen om de groepen die geleden hebben onder de lockdown te helpen, indien gewenst. 

 

Ons doel is uiteraard niet om tussen te komen in de werking van de groepen, wel om hulp te 

bieden indien gewenst en mogelijk. 

 

We hebben enkele projecten zoals de realisatie van de dagen, gewijd aan specifieke thema’s 

(bijvoorbeeld de initiatie en/of vervolmaking in bas of andere stemmen), de steun aan scholen 

die instrumenten tekortkomen voor beginnelingen, het hernemen van een project om 

verantwoordelijken van groepen en scholen toegankelijker te maken voor het publiek, …  

 

Om dit snel en goed te laten vooruitgaan, willen we u vragen enkele minuten te nemen om 

onderstaande vragenlijst in te vullen.  Doel is niet om alle details te vermelden, wel om een 

discussie te houden, het uitwisselen van gedachten om zo beter te omlijnen wat de federatie zou 

kunnen doen, indien gewenst en indien mogelijk. 

 

Dank bij voorbaat 

 

Van harte 

 

De raad van bestuur van de BJF 

 

NB: dit schrijven werd gericht aan de groepsverantwoordelijken én aan al onze leden 
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vragenlijst: 
 

Naam van de groep:   

Uit hoeveel blazers bestaat de groep?  

Hoe evolueert dit aantal?  

Zijn alle stemmen voorzien?  

Kunnen meerdere blazers verschillende 

stemmen aan? 
 

Met welke frequentie wordt er gerepeteerd en 

op welke dagen? 
 

Heeft de groep een school? 

Hoe ziet de werking eruit in grote lijnen? 
 

Welke verwachtingen heeft de groep ten 

aanzien van de federatie? 
 

Overwegen jullie deel te nemen aan een stage 

of aan het Benelux kampioenschap? 
 

Zouden jullie interesse hebben in 

jachthoorndagen gewijd aan specifieke 

thema’s: zo ja, welke? 

 

Hebben jullie nood aan instrumenten in het 

kader van jullie school? 
 

Wie is de contactpersoon (groep en school)?  

Wie is de verantwoordelijke van de groep en 

de school? 
 

 


