Internet: www.wilhelmina-heerde.nl
Email : info@wilhelmina-heerde.nl

AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende,
ACHTERNAAM:

………………………………………………………………………………………………………..

VOORLETTER(S):

……………………

GEBOORTEDATUM:

.…….. - ………………….. - ……….

ADRES:

………………………………………………………………………….…………...................................

POSTCODE:

………………………

TELEFOONNUMMER:

(VAST) ………………………………………

EMAILADRES:

………………………………………………………………………………………………………………………..

IBAN REKENINGNUMMER:

M/V

ROEPNAAM: …………………………...................................

WOONPLAATS ………………………………………....................
(MOBIEL) …………………………………….....

.…………………………………………………………………………………………………………..

(zie toelichting op blad 2 van dit formulier alsmede de bijlage “Machtiging”)

meldt zich hierbij aan als lid van de vereniging Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina, gevestigd te Heerde, en
geeft hiermee aan te willen toetreden tot:

ONDERDEEL:





A-ORKEST
B-ORKEST




INTERNE MUZIEKOPLEIDING
STARTERSOPLEIDING

PERCUSSIE GROEP

S.v.p. aankruisen van welk(e) onderdeel of onderdelen u lid wilt worden.
Voor de van toepassing zijnde contributiebepalingen geldt blad 2 van dit formulier.

VOORKEUR VOOR INSTRUMENT :
…………………………………………………………………………
(de uiteindelijke beslissing welk instrument aan u wordt toegewezen en in bruikleen wordt verstrekt wordt, na
overleg met u, uiteindelijk door de vereniging genomen)

MUZIEKDIPLOMA’S (indien van toepassing):
1. ……………………………… behaald op . . - . . - . . . .
2. ……………………………… behaald op . . - . . - . . . .
3. ……………………………… behaald op . . - . . - . . . .
4. ……………………………… behaald op . . - . . - . . . .
Plaats en datum:

Handtekening:

…………………………………………

…………………………………

blad 1 van 2

Blad 2 van het aanmeldingsformulier
Van toepassing zijnde contributiebepalingen op het moment van inschrijving,
behorende bij het lidmaatschap van Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina te Heerde

 Standaard lidmaatschap:
 Startersopleiding jongeren:
 Opleiding, inclusief gratis lidmaatschap:

€ 50,- per kwartaal
€ 30,- per kwartaal
€ 120,- per kwartaal *

* contributie in de periode van opleiding wordt van overheidswege voor leden van 21 jaar of ouder belast
met 21% B.T.W.
Bepalingen:
Het lidmaatschap behelst alle activiteiten van dat verenigingsonderdeel waar het betreffende lid deel van
uitmaakt, inclusief het in bruikleen krijgen van een instrument, specifieke verenigingskleding alsmede
bladmuziek. Meer gedetailleerde informatie over het lidmaatschap is te vinden in het Algemene
Informatieboekje, dat als onderdeel van deze overeenkomst geldt.
De maximum duur van de startersopleiding is 2 jaar (toetreding is mogelijk vanaf leeftijd 6 jaar; vanaf leeftijd
8 jaar volgt automatisch instroom in de basisopleiding)
De opleidingen A t/m D worden verzorgd door ervaren docenten en zijn gericht op het behalen van een
landelijk erkend HafaBra muziekdiploma. Elke week, met uitzondering van de landelijk vastgestelde
schoolvakanties, krijgt de leerling 30 minuten individueel les. Kosten voor lesmateriaal zijn voor rekening van
de leerling.
De examens worden afgenomen door de regionale bond van muziekverenigingen. De inschrijfkosten voor de
examens zijn voor rekening van de leerling.
De contributie wordt per kwartaal in rekening gebracht door middel van automatische incasso. Incasso vindt
in beginsel plaats in de tweede helft van de eerste maand van ieder kwartaal. Indien aanmelding plaatsvindt
in de loop van een kwartaal, wordt de contributie over het betreffende deel van het kwartaal van
aanmelding het eerstvolgende kwartaal gelijktijdig geïncasseerd met de contributie van dat eerstvolgende
kwartaal.
In geval van opzegging van het standaard lidmaatschap is contributie verschuldigd tot aan het einde van het
kwartaal van opzegging alsmede tot het moment dat de door de vereniging ter beschikking gestelde
goederen in goede hoedanigheid zijn geretourneerd.
In geval van opzegging van het lidmaatschap inclusief opleiding geldt een opzegtermijn van drie maanden.
Alleen bij het volgen van muzieklessen geldt dat bij het door ziekte of een andere dwingende reden moeten
verzuimen van meer dan vijf aaneengesloten lessen een mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke tijdelijke
stopzetting van de contributie aanwezig is, zulks in overleg met en ter uiteindelijke beslissing van het
bestuur.

-----blad 2 van 2

Gaarne uw aandacht voor het volgende:
Uit kostenbesparend oogpunt wordt de contributie van Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina
automatisch geïncasseerd. Wij verzoeken u daartoe onderstaande machtiging in te vullen en te
ondertekenen.
U kunt deze machtiging te allen tijde weer intrekken. Ook een afschrijving waarmee u het niet eens
bent kunt u binnen een bepaalde periode terug laten boeken. Voor nadere informatie hieromtrent
kan uw bank u verder informeren.
Indien u, om welke reden dan ook, geen machtiging wenst af te geven, verzoeken wij u dit aan het
secretariaat kenbaar te maken, waarna wij met u een andere betalingswijze zullen overeenkomen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het bestuur.

MACHTIGING
Hierbij machtig ik, tot wederopzegging, de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Koninklijk
Fanfarekorps Wilhelmina, gevestigd te Heerde, per kwartaal van mijn hieronder nader aangegeven
bankrekening de contributie af te schrijven die verschuldigd is wegens lidmaatschap van het
Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina.
IBAN Rekeningnummer


ten name van:
voorletter(s) + achternaam: dhr. /mevr.

……………………………………………..................................

(in geval van minderjarig kind)

ouder c.q. verzorger van

:

………………………………………………………………………………………..

adres

:

………………………………………………………………………………………..

postcode + woonplaats

:

………………………………………………………………………………………..

plaats + datum

:

…………………………………………

handtekening

:

…………………………………………

