Harmonie “ Kunst en Strijd ”
Opgericht 25 juli 1925

AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende:.................................................................................................................
Ouder/ Voogd* van:...............................................................Geb:......................................
Wonende:.............................................................................te............................................
Postcode:............................................................telefoonnummer:......................................
e-mailadres………………………………………..
wil zijn/haar* zoon/dochter/zich* opgeven als lid van de muziekvereniging "Kunst en Strijd".
*doorhalen wat niet van toepassing is.

Blokfluitlessen worden verzorgd door leden van de vereniging. Blokfluitleerlingen betalen
naast de aanschaf van een blokfluit en lesmateriaal, uitsluitend contributie aan de vereniging.
De opleiding op andere muziekinstrumenten dan blokfluit wordt verzorgd door Muziekschool
“De Sleutel” te Losser of een instituut of persoon met gelijkwaardige diploma’s en
capaciteiten. De lessen worden meestal in Losser gegeven.
Na circa een halfjaar muzieklessen ontvang je een uitnodiging deel te nemen aan het Borkest. Zodra het B-diploma, of B-niveau is behaald, treed je toe tot het A-orkest.
Ook hiervoor ontvang je een uitnodiging.
Het is mogelijk dat het bestuur zich genoodzaakt ziet om voor bepaalde instrumenten een
leerlingenstop in te voeren, bijvoorbeeld bij te grote aanmelding of te beperkt aantal
beschikbare instrumenten.
De kosten bestaan uit de maandelijkse contributie voor het lidmaatschap van de vereniging
en/of het lesgeld voor de muzieklessen. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de
algemene ledenvergadering. Het lesgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld aan de
hand van de kosten voor Muziekschool “De Sleutel” of gelijkwaardige opleider.
Voor het cursusjaar 2014/2015 bedragen de kosten:
Onder 18 jaar

18 – 21 jaar

21 jaar en ouder

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

Contributie per maand

€ 10,00

€ 12,50

€ 12,50

Lesgeld muziekschool

€ 410,00

€ 520,00

€ 580,00

Contributie per maand blokfluit
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Het lesgeld kan ineens of in 10 maandelijkse termijnen worden betaald. Bij beëindiging van
de lessen gedurende het schooljaar, anders dan bij verhuizing naar een andere gemeente of
langdurige ziekte, zullen de volledige opleidingskosten in rekening moeten worden gebracht.
Het lidmaatschap kan jaarlijks met ingang van het nieuwe verenigingsjaar (per 1 oktober)
worden opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van één maand.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande regels.
……………………………..

…………...……………………

Datum

..................................................

Plaats

Handtekening

Bij aanmelding minderjarige, ondertekening door ouder/verzorger

MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de machtiging aan Kunst & Strijd om
van zijn/haar bank/girorekening maandelijks bedragen af te schrijven voor contributie e.d.*
Bank

Landscode

Iban -nr . (18 posities)

Bank/giro-nummer

Contr-getal

Oude rekeningnummer met voorloopnullen

De tenaamstelling van bovengenoemd rekeningnummer is:
Naam:
Plaats:
Naar waarheid ingevuld d.d.:

Handtekening:

Dit formulier VOLLEDIG ingevuld inleveren bij de secretaris of blokfluitleiding.

* Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan incassant K&S (Bookholtlaan 9, 7581
BB te Losser met ID-code NL20ZZZ400733230000) om als (doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie e.d. en uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
K&S.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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