Onderwerp:

Lidmaatschap

Welkom bij muziekvereniging “Prins Bernhard“ Emst. We hopen dat je veel en lang plezier zult
beleven aan deze fantastische hobby.
Om lid te worden van muziekvereniging “Prins Bernhard” Emst hebben we enkele gegevens van je
nodig. Wij verzoeken je deze in te vullen op het hier bijgevoegde formulier. Deze gegevens verwerken
wij in onze ledenadministratie. Aan het lidmaatschap is een contributie verbonden. Afhankelijk van het
soort lidmaatschap is een tarief bepaald. De huidige tarieven zijn op de laatste pagina van dit
document weergegeven.
De contributie wordt door de muziekvereniging geïnd via een automatische incasso. Hiervoor hebben
we een machtiging van je nodig. We verzoeken je dan ook de machtiging die je op het formulier
aantreft in te vullen. Indien er muziekles wordt genoten via de muziekvereniging is deze machtiging
tevens van toepassing op de inning van het lesgeld.
Als muziekvereniging hebben we als doel om samen muziek te maken. Ons uitgangspunt is dat leden
opgeleid worden om deel te nemen aan het orkest en/of de slagwerkgroep. Om deze reden investeren
we in de vereniging door de leden in de kosten tegemoet te komen. Hierbij passen we een
kortingsregeling toe van 25% op het lesgeld.
Onze muziekvereniging hanteert een huishoudelijk reglement. Op de volgende pagina is hierover
enige informatie te vinden. Op ditzelfde formulier is ook informatie te vinden over onze
privacyverklaring. Zowel het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring is bijgevoegd bij dit
document. Graag verzoeken we je de betreffende pagina te voorzien van een handtekening als teken
dat je akkoord gaat met ons huishoudelijk reglement en privacyverklaring.
Indien je vragen hebt over de voorwaarden van het lidmaatschap en/of de daarbij horende
contributie of indien je niet akkoord bent met een afschrijving neem dan contact op met onze
penningmeester Matthijs Gensen (tel. 06 374 80 660 / email:
penningmeester@prinsbernhardemst.nl).
Wij hopen je hiermee voldoende te hebben ingelicht en wensen je veel plezier toe met het uitoefenen
van je hobby!

Met vriendelijke groet,
Marije Noorderijk
Secretaris
Muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ Emst

Muziekvereniging Prins Bernhard Emst
Hafkamperenkweg 17
8171 NK Vaassen

I: www.prinsbernhardemst.nl
E: secretaris@prinsbernhardemst.nl
T:

IBAN: NL60 RABO 0364 4851 08
KvK: 40101987

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

Huishoudelijk reglement
Op basis van de statuten heeft de (algemene vergadering van de) vereniging een huishoudelijk
reglement vastgesteld. De laatste versie van dit huishoudelijk wordt als bijlage bij dit formulier
verstrekt. De meest recente versie (en eventuele wijzigingen) is en wordt op de website van de
vereniging gepubliceerd.
Door ondertekening van dit formulier ga je akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van het
huishoudelijk reglement en verklaar je je ook te zullen houden aan eventuele toekomstige wijzigingen
van dit reglement.

Privacy
De vereniging vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens
(privacy). In onze privacy verklaring geven we je uitgebreide informatie over de verwerking van je
persoonsgegevens. Deze kun je vinden op onze website en is ook bij dit formulier gevoegd. Hierin
staat onder meer vermeld dat we foto- en video-opnamen maken en dat deze worden gepubliceerd op
de website en sociale media pagina’s en worden gedeeld met de lokale media ter publicatie. Ook
delen wij (indien nodig) sommige gegevens met de vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek
Organisatie (KNMO) en regionale muziekbonden (voor bijvoorbeeld het lidmaatschap en het afnemen
van muziekexamens).
Als je jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om akkoord te gaan met de verwerking van de
persoonsgegevens met toestemming van een ouder of voogd die onze privacyverklaring gelezen
heeft.
Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming voor de verwerking van de
persoonsgegevens, zoals hiervoor kort uitgelegd en verder uitgebreid staat vermeld in onze
privacyverklaring.

Ja, ik ga akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van het huishoudelijk reglement en ik geef
toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals omschreven in de privacy
verklaring
Naam lid………………………………………………………………………….

____________________
Handtekening lid
Alleen ondertekenen wanneer je
16 jaar of ouder bent
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Hafkamperenkweg 17
8171 NK Vaassen

____________________
Handtekening ouder/voogd
Alleen ondertekenen wanneer het lid
jonger is dan 16 jaar
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Lidmaatschap Muziekvereniging “Prins Bernhard” Emst
Achternaam: _______________________

Geboortedatum: ___ / ___ / _______

Voornaam: _______________________

Voorletter(s): ____________

Adres: _______________________
Postcode: ________ ____

Woonplaats: ___________

Telefoon: _______ - _______________

Emailadres: _______________

Mobielnr.: 06-_______________
Instrument: _______________________

eigen instrument: ja nee of
instrument eigendom andere vereniging:

Indien al eerder, of nog steeds lid van een bij de KNMO aangesloten vereniging hier het aantal jaren
aangeven: ___________jaren lid.

Doorlopende machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Muziekvereniging “Prins Bernhard” om
doorlopende incasso-opdrachten m.b.t. contributie en/ of lesgeld te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Muziekvereniging “Prins Bernhard”.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Voorletters bankgemachtigde: __________
Achternaam bankgemachtigde: ______________________________
IBAN: (voorbeeld: NL15RABO 0123456789) _____________________
Plaats: _____________________
Datum: ___ / ___ / _______
Handtekening: ______________________

Dit formulier graag inleveren bij: Marije Noorderijk (Ledenadministratie) of ingescand mailen naar
secretaris@prinsbernhardemst.nl
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Contributies 2020

per jaar

Orkestleden vanaf 18 jaar

€ 176,00

Slagwerkgroep

€ 143,00

Vanaf 18 jaar en alleen
jeugdorkest of orkestleden tot 18 jaar

€ 143,00

Jeugdorkest tot 18 jaar

€ 114,00

Speelgroep

€ 85,00

Leerlingen met instrument van de vereniging

€ 68,00

Blokfluit

€ 56,00

Lesgelden seizoen 2020/2021

per jaar

Lesgeld regulier instrument*

€ 460,00

Lesgeld blokfluit**

€ 180,00

* Op basis van plusminus 40 lessen van 30 minuten per jaar
** Op basis van plusminus 38 groepslessen van 30 minuten per jaar

Muziekvereniging Prins Bernhard Emst
Hafkamperenkweg 17
8171 NK Vaassen

I: www.prinsbernhardemst.nl
E: secretaris@prinsbernhardemst.nl
T:

IBAN: NL60 RABO 0364 4851 08
KvK: 40101987

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

