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AANMELDINGSFORMULIER PROEFLESSEN EN/OF LIDMAATSCHAP 2017 

Naam : ……………………………………… Geboortedatum  : ……………………………………… 

Adres  : ….………………………………….. Proeflessen vanaf* : ……………………………………… 

Postcode : ……………………………………… Lidmaatschap m.i.v. ** : ……………………………………… 

Woonplaats : ………………………………………  Instrument  : ……………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………… In bruikleen d.d.   : ……………………………………… 

Mobiel nummer : ……………………………………… Bedrag borg  : €  50,00 - € 100,00 

E-mailadres : ………………………………………  Diploma’s (muziek) : ……………………………………… 

 

………………………………………….     ………………..………………………………………. 

(Handtekening (aspirant-)lid       (Voor akkoord ouders minderjarig lid) 

(*) een aspirant-lid kan gedurende 6 weken proeflessen volgen en  - indien nodig en beschikbaar- een 

(blaas)instrument in bruikleen krijgen.  Gedurende die periode dient een aspirant-lid alleen de proeflessen en  

een borgsom  te betalen voor het lenen van een instrument. Het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van 

de lessen te zijn betaald op rekening NL58 RABO 0300 5088 91.  

(**) het lidmaatschap gaat in op de afgesproken datum of – als er proeflessen worden gevolgd – direct 

aansluitend aan die proeflessen, als een aspirant lid te kennen heeft gegeven lid te willen worden van de 

vereniging. Het lidmaatschap eindigt steeds aan het einde van een kalenderkwartaal, door schriftelijke 

kennisgeving aan de secretaris van het bestuur, minimaal vier weken voor het einde van het kwartaal. 

Tijdens de proefperiode is geen contributie verschuldigd. Na de proeflessen wordt in en na overleg met de 

leerling en docent besloten of de muzieklessen worden vervolgd.  In dat geval  dient per kwartaal naast het 

reguliere lesgeld ook contributie te worden betaald. Muzieklessen volgen zonder lidmaatschap is niet mogelijk.  

Kosten (proef)lessen, contributie, borg  en fonds per 1-1-2017  Jeugdlid* Lid 16-21  Lid 21+** 
Contributie per kwartaal     €  52,50   € 57,50  €   57,50 
 
Lesgeld drumband (basis – groep of privé) per kwartaal  €   42,50  €  42,50   €    52,50 
Lesgeld drumband (gevorderd – groep van 2-3 ) per kwartaal  €   95,00  €  95,00  €  115,00 
Lesgeld orkest(slagwerk)  (privé 30 minuten) per kwartaal  €   95,00  €  95,00  €  115,00 
 
Bijdrage investeringsfonds (jaarlijks)     €   20,00  €   20,00  €    20,00 
Kosten zes proeflessen (éénmalig)     €   75,00  €   75.00  €    90,00 

 
*Jeugdlid is degene die op 1 januari 2017 jonger dan 16 oud is. 
** Voor een leerling die op 1 januari 2017 21 jaar of ouder is, is de docent verplicht 21% BTW te berekenen, hetgeen in het 
lesgeld van deze leeftijdsgroep wordt doorberekend. 

 

Voor alle lessen is het uitgangspunt is jaarlijks 32 lessen  (gemiddeld 8 per kwartaal) per persoon. Meer of 

minder dan 32 lessen worden aan het einde van het kalenderjaar of lidmaatschap verrekend.  
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Lessen die niet tijdig (= minimaal 48 uur te voren) zijn afgezegd worden in rekening gebracht, omdat de docent 

hier tijd voor heeft gereserveerd, ook als sprake is van overmacht (ziekte bijvoorbeeld). Privé lessen die tijdig  

(= minimaal 48 uur te voren) worden afgezegd worden niet in rekening gebracht. 

 
De uitleen van een (blaas)instrument is kosteloos, waarbij wel een borg betaald dient te worden:  

- borg fluit, piccolo, bes/es-klarinet, trompet    €  50,00 
- borg overige instrumenten     € 100,00 

Bij het - in goede staat - inleveren van het instrument wordt dit bedrag gerestitueerd. 

 

Wijze van betaling 

Proeflessen en borg instrument 

De kosten van 6 proeflessen (€ 75,-- of € 90,--) en de eventuele borg voor het lenen van een instrument dienen 

voor aanvang van de proeflessen betaald te zijn. De hoogte van het borgbedrag vind u op de voorzijde. U kunt 

beide bedragen overmaken op bankrekeningnummer NL 58 RABO 0300 5088 91  t.n.v. Abcouder Harmonie 

o.v.v. proeflessen en naam van de leerling.   

 

Contributie, investeringsbijdrage en lesgelden via automatische incasso 

Voor het betalen van de contributie en lesgelden en  investeringsbijdrage via automatische incasso verzoekt de 

Abcouder Harmonie onderstaande machtiging in te vullen en ondertekenen.  Zodat bij aanvang van het 

lidmaatschap  de verschuldigde contributies, lesgelden en  bijdrage investeringsfonds per kwartaal kunnen  

Incassant ID Abcouder Harmonie: NL64ZZZ404773370000 

Ondergetekende, …………………………………..……………………………………………………………. (s.v.p. naam invullen),  

verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging toestemming aan Muziekvereniging “Abcouder Harmonie”, 

gevestigd te Abcoude, om ten laste van zijn/haar rekening 

IBAN nummer: ……………………………………………………….. 

gelden te incasseren voor ………………………………………………….…… (s.v.p. naam lid/leerling invullen) wegens 

verschuldigde contributies, lesgelden en bijdragen aan het investeringsfonds, zoals vastgesteld door de 

Algemene Ledenvergadering van de Muziekvereniging Abcouder Harmonie. 

Abcoude, ……………………………………..…………………… (s.v.p. datum invullen) 

 

Handtekening: …………………………………………………… 

(s.v.p. hierboven handtekening zetten  en vragen over of problemen met financiële zaken melden via 
info@abcouderharmonie.nl).  
 
Bij het incasseren van gelden zal als kenmerk van de incasso het lidmaatschapsnummer vermeld worden. Dit 
kenmerk wordt u bij het aangaan van het lidmaatschap kenbaar gemaakt.  

mailto:info@abcouderharmonie.nl

