Algemene voorwaarden muziekvereniging Apollo
1. Algemene Voorwaarden Lidmaatschap:
1.1 Het Lidmaatschap:
Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving en blijft gehandhaafd tot de datum van
schriftelijke opzegging bij de secretaris.
1.2.Contributie :
Muziekvereniging Harmonie Apollo maakt onderscheid in 3 verschillende lidmaatschappen.
 Seniorleden:Voor leden boven de 16 jaar bedraagt de contributie € 12.- per maand.
 Jeugdleden:Voor leden tot 16 jaar bedraagt de contributie € 7.- per maand.
 Aspirantleden: deze zijn vrij van contributie.
Seniorleden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering. Jeugdleden en aspirantleden hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering.
Onderscheid tussen jeugd- en aspirant-leden. Jeugdleden mogen wel aanwezig zijn bij de
algemene ledenvergadering en mee praten. Aspirant-leden zijn hiervan uitgesloten.
Over niet gevolgde repetities wordt geen restitutie verleend.
De Algemene Ledenvergadering heeft het recht contributie-verhogingen toe te passen.
De contributie dient vooraf te worden voldaan. Leden dienen de betaling van de verschuldigde
contributie zelf te regelen.
1.3.Verplichtingen :
Het lid verplicht zich bij het aangaan van het lidmaatschap de wekelijkse repetities bij te
wonen en deel te nemen aan concerten, uitvoeringen en buitenoptredens. Bij afwezigheid van
repetities, concerten, uitvoeringen en buitenoptredens dient vooraf bericht te worden gegeven
aan het daartoe aangewezen bestuurslid.
1.4.Gebruik instrument / uniform :
Het door de vereniging beschikbaar gestelde muziekinstrument en uniform dient zorgvuldig
onderhouden te worden. Mankementen en/of beschadigingen dienen direct aan een der
bestuursleden te worden gemeld. Het instrument en/of uniform mag alleen voor
muziekvereniging Apollo gebruikt worden i.v.m. aangegane verzekering. Een uitzondering op
bovengenoemde bepaling kan worden gemaakt na voorafgaande toestemming van het
bestuur. Hierbij moet vooraf een schriftelijk bewijs van verzekering worden overlegd.
1.5. Einde lidmaatschap :
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging bij de secretaris van muziekvereniging
Apollo. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Contributie blijft
verschuldigd tot het moment van schriftelijke opzegging. Na opzegging dienen alle
beschikbaar gestelde middelen (instrument, uniform, muziekstandaard, bladmuziek,
concertmap, instrumentenstandaard, etc.) onbeschadigd, gereinigd en compleet te worden
ingeleverd. Het uniform dient chemisch gereinigd ingeleverd te worden.
1.6 .Statuten & huishoudelijk reglement:
De notarieel vastgelegde statuten van muziekvereniging Apollo en het Huishoudelijk
Reglement zijn bij de secretaris van de vereniging in te zien.
1.7. Aanpassingen algemene voorwaarden
Muziekvereniging Apollo kan onder alle omstandigheden de algemene voorwaarden
aanpassen zonder hier vooraf melding van de maken.
Er kan geen aanspraak op enige rechten worden gemaakt door eventuele fouten in de
bestaande documentatie. Bij eventuele verschil van mening is de beslissing van het bestuur
leidend en definitief.

