Aanmeldingsformulier
Postadres: Plataanlaan 3, 3741 WE Baarn

Welkom bij onze vereniging!
Hierbij vind je het aanmeldingsformulier alsmede een incassoformulier voor de contributie.
Inschrijfgeld en contributie
Bij het lid worden betaal je éénmalig € 15,00 inschrijfgeld en maandelijks de contributie.
De contributietarieven zijn vanaf 1 mei 2013:
Omschrijving
Bedrag
Blokfluitklas
€ 13,00
Individueel onderwijs
€ 13,00
Blazerklas
€ 18,00
Slagwerkgroep
€ 18,00
Studieorkest
€ 18,00
Harmonieorkest
€ 20,50
Instrument
Heb je geen eigen instrument, dan kun je (zolang de voorraad strekt) via de vereniging een
muziekinstrument in bruikleen krijgen. In dat geval betaal je naast de contributie een
maandelijkse vergoeding van € 5,00 voor onderhoud en reparaties aan het instrument.
Blokfluiten worden niet in bruikleen verstrekt, maar kunnen via de vereniging gekocht
worden voor een bedrag van € 30,00.
Wijze van innen
Alle bovengenoemde bedragen worden uitsluitend via automatische incasso geïnd.
Hiervoor moet bijgaand machtigingsformulier ingevuld worden. Het machtigingsformulier kun
je samen met het aanmeldingsformulier inleveren bij een bestuurslid of in de brievenbus van
ons verenigingsgebouw op de Plataanlaan 3 te Baarn, ter attentie van de penningmeester.
Duur van het lidmaatschap
Muziek spelen doe je niet in een opwelling.
Je moet je daarom realiseren dat opzeggen ook niet in een opwelling kan gebeuren.
Wij gaan er daarom vanuit dat opzeggingen plaatsvinden aan het einde van het lopende
seizoen (dus per 1 augustus). Bij overmacht, zoals verhuizing naar een andere woonplaats,
kan in overleg met de penningmeester, een andere datum afgesproken worden.
Volgens de statuten dient een opzegging schriftelijk te geschieden (per post of per mail).
Vragen?
Heb je nog vragen, neem dan contact op met:
- Johan Laseur
(035-5410062 / 06-48381240 / j.laseur@casema.nl)
- Rob van den Bosch (035-5430637 / 06-10029617 / rob.van.den.bosch@xs4all.nl)
Kijk ook eens op www.crescendobaarn.nl
We wensen je veel muziekplezier bij onze muziekvereniging.
Bijlagen:
1. Machtigingsformulier muziekvereniging Crescendo
2. Aanmelding- tevens bruikleenformulier

Bijlage 1:
Machtigingsformulier muziekvereniging Crescendo

Hierbij machtig ik,
Naam en voorletters:

Straat / Huisnummer:

Postcode / Woonplaats:

Muziekvereniging Crescendo maandelijks, tot wederopzegging, de
bedragen inzake inschrijfgeld, contributie, lesgeld, bruikleenvergoeding
en/of andere overeengekomen bedragen af te schrijven van hieronder
vermelde bankrekening.

IBAN (rekeningnummer)

:

Datum

:

Handtekening

:

Bijlage 2: Aanmelding- en/of Bruikleenformulier
Naam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
e-mail
Geboortedatum
Datum ingang
lidmaatschap
Welk instrument bespeel je
(soort, merk, typenummer)
is het instrument eigendom
van de vereniging
Bij welk verenigingsonderdeel speel je
Heb je muziekles, zo ja,
waar
Wie is je leraar
Hoe lang bent je al
muzikant(e)
Spelen er nog meer
gezinsleden van je bij
Crescendo, zo ja, wie

Datum

Handtekening

