Inschrijfformulier

Naam en Voorletters:
Voornaam (roepnaam) :
Geboortedatum :
M/V:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
E-mailadres informatie:
Emailadres factuur indien afwijkend:
Student uitwonend: ja/nee, (studentenkaart tonen/kopie meesturen)
Instrument:
Gebruik van HOV- instrument: ja / nee * (huur per kwartaal € 16,25 (<21 jaar) / € 21,25 (vanaf 21 jaar)
Gratis verzekering instrument: ja / nee * (Alleen bij eigen instrument/ Bijlage 2 invullen)
Muzieklessen: ja / nee * ( standaard 20 minuten individueel) Anders hier vermelden: ………………………
In welk orkest ga je starten?: A
B
C
D
E
geen
( omcirkelen wat van toepassing is, plaatsing in orkest kan alleen na akkoord HOV)
Ondergetekende geeft zich op als lid van Harmonieorkest Vleuten te Vleuten en verklaart zich te houden aan de
statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de vereniging. Minderjarige aspirant-leden laten dit
formulier ondertekenen door één van de ouders/verzorgers.
Voor de vereniging Harmonieorkest Vleuten is het waardevol om in de communicatie-uitingen aansprekende,
enthousiasmerende en vanzelfsprekend fatsoenlijk beeldmateriaal te kunnen plaatsen.
Door ondertekening van deze verklaring verleend u tot wederopzegging toestemming aan Harmonieorkest Vleuten
om beeldmateriaal waarop u/uw kind(eren) afgebeeld staat, te gebruiken voor uitingen afkomstig van of direct
betrekking hebbend op HOV (jaarverslag, website, krant, tv, social media etc).
Naam ouder/vertegenwoordiger/meerderjarig lid/leden:
……………………………………………………………………………………………………………….
Geeft WEL / GEEN toestemming aan Harmonieorkest Vleuten voor gebruik van beeldmateriaal, zoals
bovenstaand beschreven.
Handtekening (van een der ouders / verzorgers):

Dit inschrijfformulier plus machtingsformulier kan worden gestuurd naar:
penningmeester@harmonieorkestvleuten.nl

Hoe ben je bij Harmonieorkest Vleuten terecht gekomen?
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bijlage 1: Machtiging automatische incasso
Naam lid:…………………………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Harmonieorkest Vleuten
om per kwartaal het verschuldigde bedrag aan contributie/lesgeld/instrumentenbijdrage af schrijven van:
IBAN- bankrekeningnummer: …………………………………………………………………………………………………
Bank:………………………………………………..
Ten naamstelling bank, indien afwijkend van ingevulde lidgegevens.
Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Plaats:……………………………………………………………………………………………………………………………...
Datum: ……………………………………………….
Handtekening

………………………………

Bijlage 2: gegevens ten behoeve van verzekering eigen instrument.
Naam lid: ……………………………………………………………………………………………………...………………….
Instrument:…………………………………………………………………………………………………………………………
Type/ Serienummer :……………………………………………………………………………………………………………..
Aankoopbedrag :………………………………………………………………………………………………………………….
Bouwjaar :…………………………………………………………………………………………………….............................
(indien aanwezig graag kopie aankoopnota bijvoegen)
Dit inschrijfformulier plus machtingsformulier kan worden gestuurd naar:
penningmeester@harmonieorkestvleuten.nl

