Händellaan 41
2253 BK Voorschoten

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEDEN 2018
Achternaam

Tussenvoegsel

Voornaam

Voorletters

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

Mobiel

E-mailadres
Instrument 1

Bezit het diploma

Instrument 1

O Privé

Contributie

Aspirant jeugdleden (spelen nog niet in orkest)
Jeugdleden tot 18 jaar
Volwassen leden van 18 jaar en ouder
Bijdrage onderhoud instrument
€ 30

Muzieklessen 2

O

20 min. per week (individueel)

€ 350,00 per jaar 3

O

30 min. per week (individueel)

€ 500,00 per jaar

O

30 min. 2 wekelijks (individueel)

€ 250,00 per jaar

Muzieklessen voor
gevorderden

O Vereniging

€ 110,00 per jaar
€ 150,00 per jaar
€ 204,00 per jaar
€ 30,00 per jaar

in te vullen door bestuurslid van vereniging
bij 2 beginnende leerlingen op hetzelfde instrument kan bekeken worden of gezamenlijke les mogelijk is.
3
voor een beginnende leerling is het mogelijk om 18 lessen voor een half jaar te kiezen voor € 175.
2

Datum
Handtekening lid
(indien het lid minderjarig is, dient één van
De ouders of verzorgers te ondertekenen)

Handtekening bestuur

C D

Merk/nummer

1

Overige tarieven
- Theorielessen
- Muziekexamens

A B

€ 25,00 eenmalig per cursus
€ 25,00 eenmalig per examen

Plaats

36 muzieklessen
per jaar
36 muzieklessen
per jaar
18 muzieklessen
per jaar

Händellaan 41
2253 BK Voorschoten

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lidmaatschap
- Door het invullen en ondertekenen van dit formulier wordt u (aspirant)lid en/of leerling van Harmonie Voorschoten.
- Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan tegen het eind van de maand met inachtneming
van minimaal 1 maand opzegtermijn.
Muzieklessen
- Uitgangspunt is dat de leerling wordt opgeleid voor deelname aan de repetities en concerten van het leerlingenorkest dan wel
het grote orkest van Harmonie Voorschoten.
- Lestijden worden in overleg met de docent vastgesteld.
- Muzieklessen worden gegeven gedurende het schooljaar van 1 september tot en met 30 juni. Tijdens de schoolvakanties
worden er geen lessen gegeven tenzij de docent anders afspreekt met de leerling.
- De leerling zal op eigen kosten lesboeken, overig lesmateriaal en een lessenaar moeten aanschaffen.
- Indien de leerling niet in staat is om een les bij te wonen, dan is de leerling verplicht om de docent minimaal 24 uur van te
voren hiervan in kennis te stellen. Het niet bijwonen van lessen resulteert niet in inhaallessen en niet in restitutie van lesgeld.
- Opzegging van de muziekles kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan voor 1 juni van het schooljaar.
- Spelende leerlingen en beginnende leerlingen van 18 jaar en ouder
- Deze leerlingen kunnen muzieklessen volgen.
- De muzieklessen worden wekelijks individueel gegeven en duren 20 minuten of 30 minuten.
Instrument en toebehoren
- Voor alle instrumenten, die in bruikleen worden gegeven, geldt dat deze het eigendom zijn van de vereniging. Het instrument
zal met grote zorgvuldigheid behandeld en gebruikt moeten worden. Na het beëindigen van het lidmaatschap dient het
instrument direct te worden ingeleverd bij een bestuurslid van de vereniging.
- Het lid is verplicht het instrument regelmatig te onderhouden (reinigen, klein regelmatig onderhoud). De docent of een
seniorlid zal het lid instrueren over dit onderhoud.
- Schade ontstaan door niet zorgvuldig omgaan met het instrument zijn voor rekening van het lid.
- Noodzakelijk groot onderhoud is ter beoordeling van de materiaalfunctionaris van de vereniging en is voor rekening van
Harmonie Voorschoten.
- Schade en kosten voor onderhoud m.b.t. een eigen instrument zijn voor rekening van het lid en worden niet door Harmonie
Voorschoten vergoed.
- Aanschaf van rieten t.b.v. saxofoons, klarinetten, hobo en fagot zijn eveneens voor eigen rekening.
- Het is niet toegestaan het instrument, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur, te gebruiken ten behoeve van
andere activiteiten zoals bijvoorbeeld het schoolorkest, kerkensemble en bij andere verenigingen.
Kleding en toebehoren
- Harmonie Voorschoten stelt voor alle orkestleden kleding beschikbaar.
- Voor alle kleding geldt dat deze het eigendom is van de vereniging. De kleding zal met grote zorgvuldigheid behandeld en
gebruikt moeten worden. Na het beëindigen van het lidmaatschap dient de kleding direct te worden ingeleverd bij een
bestuurslid van de vereniging.
- Het lid is verplicht de kleding regelmatig te onderhouden (reinigen, klein regelmatig onderhoud).
- Schade ontstaan door niet zorgvuldig omgaan met de kleding zijn voor rekening van het lid.
- Noodzakelijk groot onderhoud is ter beoordeling van de materiaalfunctionaris van de vereniging en is voor rekening van
Harmonie Voorschoten.
Ondergetekende verklaart zicht akkoord met deze algemene voorwaarden.
Handtekening lid:
(Indien het lid minderjarig is, dient één van
de ouders of verzorgers te ondertekenen)

Datum:

