Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht Leersum

INSCHRIJFFORMULIER
Tarieven 2019

M.C. Verloopweg 11
3956 BM Leersum
secretariaat@emmleersum.nl
www.emmleersum.nl
Penningmeester: 06-51599364
Rekeningnummers:
NL40INGB0000431823
NL53RABO0302156429

Ik meld mij aan als leerling en/of lid van Muziekvereniging EMM Leersum.

KvK: 40476542

Achternaam

: …………………………………………………………………………………………

Voornaam

: ...........................................................................................................................

Adres

: ...........................................................................................................................

Postcode

: .............................................. Plaats: ..............................................................

Tel.nr.

: .............................................. Mobiel: 06 - ......................................................

E-mail

: ...........................................................................................................................

Geboortedatum

: ..............................................

In te vullen door de penningmeester:

Adm.nr.: …………..

Ik ga per (datum) …..……. (leren) spelen op het volgende muziekinstrument: .................................
De kosten betaal ik d.m.v. een automatische periodieke overboeking vanaf:
IBANnummer

: NL ......................................... t.n.v.: ................................................................

Ik neem muziekles
Het lesgeld dat ik bij vooruitbetaling per kwartaal of per jaar door mijn bank laat overboeken, is:
Lesgeld aspirant-lid (leerling) harmonie:

€ 90,00 per kwartaal, € 360,00 per jaar

Lesgeld aspirant-lid (leerling) MPC (groepsles Forte): € 30,00 per kwartaal, € 120,00 per jaar




De eerste vier proeflessen zijn gratis.
Lesdeelname geeft recht op gratis deelname aan het Klein Orkest (na toestemming van docent en dirigent).
De leerling heeft het voornemen deel te nemen aan het harmonieorkest of aan het Melody Percussion Corps. Voor deelname aan
harmonieorkest of MPC is het lidmaatschap van EMM vereist (zie hieronder).

Ik word lid
Ik neem deel aan een van de onderstaande disciplines.
Harmonieorkest

Melody Percussion Corps

Majorettegroep*

De lidmaatschapscontributie die ik bij vooruitbetaling door mijn bank laat overboeken, is:






Juniorlid (t/m de maand van de 18e verjaardag)

€ 17,90 per kwartaal, € 71,60 per jaar

Seniorlid (na de maand van de 18e verjaardag)

€ 35,80 per kwartaal, € 143,20 per jaar

De bovenstaande bedragen zijn verschuldigd over gehele maanden.
Betaling van de bovenstaande bedragen is alleen per kwartaal of per (half)jaar mogelijk. Het jaarbedrag is viermaal het
kwartaalbedrag. Bij tussentijdse toetreding of beëindiging vindt verrekening plaats.
De lidmaatschapscontributie wordt jaarlijks met 3% verhoogd.
Alle regelingen zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement dat ter inzage in het muziekcentrum ligt.
* Majorettes hebben de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief twirl les te volgen bij Evolution, Veenendaal, hiervoor is een
separaat aanmeldformulier verkrijgbaar.

Datum:
Handtekening

Handtekening ouder/verzorger
(alleen bij minderjarigen)

