
vanaf 1 juli 2016
bedragen per kwartaal

leden t/m 20 jaar
leden vanaf 
21 jaar

Contributie (basis voor spelend lid*)  €                                    30,00  €      55,00 
Indien muziekles via HOV:                                              tevens lesgeldbijdrage** en ****  €                                   111,75  €    148,00 

Subtotaal  €                                   141,75  €    203,00 

Indien instrument via vereniging:               tevens instrumentenbijdrage  €                                    15,00  €      20,00 

Totaal met instrument via vereniging  €                                   156,75  €    223,00 

Extra: Kortingsregeling gezinnen: lessende 2e en volgende gezinsleden krijgen  € 5 per kwartaal korting 

Overzicht Contributie en overige bijdragen

* zgn. 'slapende' leden betalen de helft van de basis contributie 
** bij HaFaBra-examens betaalt het HOV 50% van het examengeld en de theorielessen, theorieboeken zijn voor rekening van de leden. 

*** Deze regeling is bedoeld voor het stimuleren van binding met onze vereniging tijdens studietijd. Om er voor te zorgen dat ze ook na studie actief terugkomen bij 
onze vereniging. Geldig voor uitwonenden studenten en ongeacht leeftijd, op vertoon studentenkaart.
**** Voor nieuwe leden buiten de gemeente Utrecht wordt de missende lesgeldsubsidie van € 181 per jaar doorberekend aan het lid.
***** Verhogen lesgeldbijdrage als gevolg van tariefverhoging muziekscholen worden zonder goedkeuring ALV doorgevoerd.



Studenten*
**
 €     22,50 

 €     22,50 

 €     15,00 

 €     37,50 

Extra: Kortingsregeling gezinnen: lessende 2e en volgende gezinsleden krijgen  € 5 per kwartaal korting 

Overzicht Contributie en overige bijdragen

* zgn. 'slapende' leden betalen de helft van de basis contributie 
** bij HaFaBra-examens betaalt het HOV 50% van het examengeld en de theorielessen, theorieboeken zijn voor rekening van de leden. 

*** Deze regeling is bedoeld voor het stimuleren van binding met onze vereniging tijdens studietijd. Om er voor te zorgen dat ze ook na studie actief terugkomen bij 
onze vereniging. Geldig voor uitwonenden studenten en ongeacht leeftijd, op vertoon studentenkaart.
**** Voor nieuwe leden buiten de gemeente Utrecht wordt de missende lesgeldsubsidie van € 181 per jaar doorberekend aan het lid.
***** Verhogen lesgeldbijdrage als gevolg van tariefverhoging muziekscholen worden zonder goedkeuring ALV doorgevoerd.


