
 
 

Postbus 186 – 6850 AD Huissen 

Secretariaat: Lisette van Vuuren 

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEDEN 
 

Naam + voorletters:      Roepnaam:   
        Telefoonnummer:  
Adres:          Mobiel nummer: 
        Geboortedatum:  
Postcode + woonplaats:        
IBAN nummer:       
Ten name van: 
Ingang lidmaatschap:        E-mail adres: 
 
Instrument:         Eigendom: Lid / vereniging * 
 
Toebehoren:       Uitgereikt op:  
 
Heb je reeds een instrument bespeeld: ja / nee *  
Zo ja, welk instrument: 
 
Bij welke vereniging:      In welke periode: 
Welk(e) diploma’s heb je behaald: 

Algemeen: 
De leden verplichten zich het instrument met toebehoren zorgvuldig te beheren. Bij mankementen dit 
melden bij Theo van Vuuren tel. 026-3253174.   
 
Lessen: 
De leerling is ingedeeld bij de volgende docent:_______________________________________________ 
Voor een goed verloop van de opleiding is het nodig om alle lessen te volgen. Bij verhindering dien je zelf 
je docent hiervan (24 uur van te voren) op de hoogte te stellen.  
 
Examens: 
In overleg met je docent en het bestuur kunnen data worden afgesproken voor het afleggen van examens 
voor het behalen van diploma’s. Het A-examen wordt bekostigd door de vereniging. Eventuele 
vervolgexamens zijn voor eigen rekening. 
 
Toetreding tot het  instaporkest: 
Een goede opleiding kan niet zonder groepservaring. Samen muziek maken kan al vrij snel in het 
instaporkest (na 2 tot 6 maanden les), dit ter beoordeling van de docent en de dirigent. Als de je 
instaporkest ontgroeit is er het opleidingsorkest. 
 
Toetreding tot het A-orkest: 
Nadat je groepservaring hebt opgedaan bij het opleidingsorkest en nadat je je A-diploma hebt behaald, 
word je lid van het A-orkest,  dit ter beoordeling van de docent en de dirigent. 
 
Contributie en lesgeld:  
Contributie voor leden jonger dan 18 jaar  € 11,00 per maand 
Contributie voor leden van 18 jaar en ouder € 17,00 per maand 
Lesgeld voor alle leerlingen   € 25,00 per maand Voor leden boven 18 jaar vervalt na 3 
jaar de bijdrage van de vereniging en wordt de leskosten volledig in rekening gebracht bij het lid.  
 
Betaling: 
Contributie en lesgeld zijn gebaseerd op een jaartotaal. Dit betekent dat je 12 x per jaar contributie en 
eventueel lesgeld verschuldigd bent. Het totaalbedrag wordt geïncasseerd door middel van een 
maandelijkse incasso.  Overige verplichtingen; zie informatieformulier. 
 
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, de opzegtermijn is 4 weken. 
 
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier machtig je Muziekvereniging Volharding de 
contributie/lesgelden automatisch te incasseren ten laste van een op jouw naam lopende, boven in dit 
formulier genoemde, rekening. 

Handtekening leerling / lid (bij minderjarigen svp een van de ouders/verzorgers)  
 
 
 
Plaats / datum:          Namens het bestuur: 

Volharding  
  Muziekvereniging 

  Huissen 

 


