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Inschrijfformulier
Achternaam

:............................................................……….. Voorletters :...........……….

Voornaam

:.............................................................………. Telefoonnr. :…....................

Geb.datum

:................................................................

Straat

:.......................................................................... Huisnummer :.…...............

Woonplaats

:.......................................................................... Postcode

E-mail adres

:......................................................................................………...........….

:………......…

Muziekinstrument:.....................................................................................………...........….
Muziekonderwijs via muziekschool:..............................................................................………
In het bezit van muziekdiploma:

ja / nee

zo ja: A - B - C - D

Ondergetekende schrijft zich in bij Muziekvereniging Apollo uit Geertruidenberg en gaat akkoord met
de algemene voorwaarden en privacy policy van muziekvereniging Apollo.
Hieronder staan de voorwaarden aangaande het lidmaatschap.
Het Lidmaatschap:
Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving en blijft gehandhaafd tot de datum van schriftelijke opzegging.
Contributie :
Voor leden boven de 16 jaar bedraagt de contributie € 12.- per maand.
Voor leden tot 16 jaar bedraagt de contributie € 7.- per maand.
Voor aspirant-leden is er geen contributie bijdrage.
Over niet gevolgde repetities wordt geen restitutie verleend.
De algemene ledenvergadering heeft het recht contributieverhoging toe te passen.
De contributie wordt voorafgaand aan de maand overgemaakt op de rekening van muziekvereniging
Apollo Rabobank rekening NL04 RABO 014.30.94.092 t.n.v. Harmonie Apollo.
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 (bestuurs)lid.
Einde lidmaatschap :
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging bij de secretaris van muziekvereniging Geertruidenberg.
Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Contributie blijft verschuldigd tot het
moment van schriftelijke opzegging. Na opzegging dienen alle beschikbaar gestelde middelen (instrument, muziekstandaard, bladmuziek, concertmap, instrumentenstandaard, etc. onbeschadigd en compleet te worden ingeleverd.
Algemene voorwaarden, privacy policy, statuten & huishoudelijk reglement:
De notarieel vastgelegde statuten van Muziekvereniging Apollo uit Geertruidenberg en het huishoudelijk reglement zijn bij de secretaris van de vereniging in te zien.
De algemene voorwaarden en privacy policy zijn te vinden op de website en verkrijgbaar via de secretaris van muziekvereniging Apollo.
Geertruidenberg, ....................……....(datum)

Handtekening :…………….....................................
(bij minderjarigen handtekening van ouder of voogd)

