Aanmeldingsformulier
Ledeadministratie:
Roely Schuttelaar
Tel nr.
Adres
Bankrekening

www.euphonia-nijeveen.nl

Inschrijfdatum: ………………………….

06 109 296 23
7940 AH Meppel
NL16RABO0341888974
NL17INGB0002841523
info@euphonia-nijeveen.nl

E-mail

Persoonlijke gegevens:
Achternaam:

…………………………………………………..

M/V

Voornaam:

……………………………

Roepnaam:

……………………………

Adres:

……………………………

Postcode:

……………………………

Woonplaats:

……………………………

Geboortedatum:

……………………………

Telefoon:

……………………………

Mobiel:

……………………………

E-mail:

……………………………

IBAN:

……………………………

T.n.v.:

……………………………

Historie:
Zo ja:

Ben je (eerder) lid van Muziekvereniging Euphonia of een andere muziekvereniging
geweest? JA / NEE
Van:
……………………………
Tot:
……………………………
Vereniging:

……………………………

Instrument:

……………………………

Welk instrument wil je bij Euphonia bespelen:

……………………………

Kun je nog andere instrumenten bespelen, zo ja welke?

JA / NEE

Bij minderjarigen*:
Naam en voorletter
ouder/verzorger:

Welke: …………………………

……………………………

E-mail ouder:

……………………………

E-mail kind:

……………………………

School:

……………………………

Mobiel
ouder:
Mobiel kind:

……………………………
……………………………

Bij ondertekenen van dit formulier, wenst hij/zij lid te worden van de muziekvereniging Euphonia. De betaling geschiedt
alleen via automatische betaling. Deze dient door ondergetekende zelf ingesteld worden. Tevens verklaart
ondergetekende bekend te zijn en akkoord te gaan met bijgevoegde algemene voorwaarden van de vereniging.
* Voor jeugdleden jonger dan 18 jaar is tevens een handtekening van ouder of verzorger verplicht.

Datum:

……………………………

Plaats:

……………………………

Handtekening*:
(Evt. door ouder/verzorger)
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…………………………………………………………………………………………………………….
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Algemene Voorwaarden
Onze vereniging is lid van de VNM (Verenigde Nederlandse Muziekbonden)
Contributie vanaf 2012, per maand:



1 volwassenen
1 jeugdlid <18jr

€ 15.00 p.mnd
€ 7.50 p.mnd

Het lid dient zelf ervoor te zorgen dat er een machtiging bij de bank komt voor maandelijkse afschrijving van
de contributie. Een ieder dient bij contributieverhoging, deze zelf te wijzigen middels de automatische betaling.
De penningmeester heeft hier geen machtiging toe.
Algemeen:















Het lid kan door toetreding tot Euphonia gebruik maken van de faciliteiten van Euphonia. 
Het instrument en toebehoren (lessenaar, rietjes, stokken etc.)de lesmethode/-boek wordt in overleg met de muziekdocent door
de leerling zelf aangeschaft; 
Leerling heeft het instrument in bruikleen en beheert het als ware het zijn eigen instrument; 
Plaatsing kan helaas niet altijd worden gegarandeerd. Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de datum van binnenkomst van
het inschrijfformulier. Instrumentkeuze kan hierbij bepalend zijn voor plaatsing; 
Bij klachten m.b.t. lessen graag z.s.m. contact opnemen met het bestuur, zie hieronder; 
Bij veelvuldige absentie wordt er door het bestuur contact met u opgenomen. 

Muziekinstrument:









Een klein deel van de leden heeft een eigen instrument, indien nieuwe leden of leerlingen zelf een eigen instrument
wil aanschaffen, dan wordt geadviseerd dit in overleg te doen met het bestuur, dit in verband met stemming, kwaliteit
en korting. Bij aanmelding probeert de vereniging hem of haar van een passend instrument te voorzien. 
Indien er voor een nieuw lid een afwijkend instrument aangeschaft dient te worden en het lid beëindigt binnen 3 jaar het
lidmaatschap, dan dient het lid het desbetreffende instrument van Euphonia over te nemen tegen boekwaarde, tenzij Euphonia
het instrument direct voor een ander lid kan inzetten, dan heeft Euphonia het recht om het instrument niet te verkopen. Een
instrument wordt in 15 jaar afgeschreven. 
Het lid is verplicht om het in ontvangst genomen muziekinstrument zorgvuldig te onderhouden en te behandelen. Reparatiekosten
veroorzaakt door onzorgvuldig handelen, komen voor rekening van het lid. 

Inschrijving muzieklessen via muziekschool (SCALA):




De inschrijving voor Scala opleiding, geldt voor het gehele cursusjaar, tenzij anders vermeld; 



De lessen worden als een volledige cursus gegeven en starten en eindigen bij begin en eind van elk schooljaar.
Ook het vakantierooster is gelijk aan dat van de basisscholen in de regio Noord. 

Opzegging muzieklessen via muziekschool (SCALA):


Opzegging kan alleen aan het eind van het cursusjaar als dit schriftelijk vóór 15 juni gebeurd.
Tussentijdse opzegging is dus niet mogelijk. 

Opzegging muzieklessen via eigen muziekdocenten, dan wel beëindiging lidmaatschap:


Opzegging kan, als dit schriftelijk 1 maand vóór de eerstvolgende vervaldata gebeurd.
De vervaldata zijn 1 maart, 1 juni en 1 september, 1 december. 

Financiële verplichtingen:






Contributie en lesgeld kan per maand, per kwartaal, halfjaarlijks of per jaar betaald worden.
Echter betaling dient altijd aan het begin van een periode te geschieden. 



Indien opzegging niet volgens bovenstaande termijnen geschied, zullen wij de kosten die wij hierdoor moeten maken, aan u
doorberekenen. 
Restitutie van contributie of lesgeld is niet mogelijk. 



Contactpersonen
Jan Stellink
Roely Schuttelaar
Marja Klerk
Trudy Venema

Voorzitter
Secretaris
Jeugd orkest
Jeugd slagwerkgroep
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Telefoon
06 50 64 65 65
06 36 18 06 59
0522-492410

E-mail
voorzitter@euphonia-nijeveen.nl
secretaris@euphonia-nijeveen.nl
Bestuur2@euphonia-nijeveen.nl

www.euphonia-nijeveen.nl

