Inschrijfformulier
De inschrijving gaat in vanaf de eerste van de maand,
dus hierbij schrijf ik mij in per 01 .*

Persoonlijke gegevens:
M

Instrument & Muziekschool:
Welk instrument gaat u bespelen:

V

Achternaam:

Adres:

Eigendom:
Amicitia
privé
Een instrument van de vereniging krijgt u in bruikleen.
Bij schade, buiten normaal gebruik om, bent u in
beginsel aansprakelijk.

Postcode:

Ik heb een muziekdiploma:

Plaats:

behorende bij het instrument:

E-mail:

Leerlingen krijgen HaFa korting op het lesgeld van de
Muziekschool Hof van Twente als ze via Amicitia
muziekles hebben. De facturering van de lessen gaat
in dat geval via Amicitia en de lessen moeten altijd tot
het einde van elk deelgenomen schooljaar (in termijnen)

Voornaam:

Tel.nr:
Mob.nr:
Geboren op:

Ik meld me via Amicitia aan voor muzieklessen
aan de Muziekschool Hof van Twente.
Amicitia is in staat de contributie voor u uiterst laag te houden dankzij
allerlei activiteiten. In sommige gevallen moet hiertoe een beroep gedaan
worden op alle leden en / of aanhang / ouder(s). Graag aankruisen of wij
ook op u kunnen rekenen met één van de volgende activiteiten:

Een lessenaar voor bladmuziek en een instrumentenstandaard worden niet door de vereniging verstrekt.
Leden dienen deze zelf aan te schaffen en te voorzien
van naam.

2 x per jaar oud papier inzamelen in Delden met hulp van 2
kraakwagens (minimale leeftijd 18 jaar), u wordt ingeroosterd;

Contributie:

1 x per jaar collecteren namens het Prins Bernhard Cultuurfonds in
Delden, dit vindt jaarlijks plaats eind mei;

wordt uitsluitend (per kwartaal) per automatisch

Contributie (en lesgeld): Contributie (en het lesgeld)
incasso voldaan, waarvoor u de vereniging dient te
machtigen.

enkele keren per jaar in de pauze tijdens de repetitie op
donderdagavond koffie inschenken.

In te vullen door het bestuur:
Meegegeven instrument:

Standaard

IBAN.nr:

			

Handtekening:

nr.:					
Demper

Naam rekeninghouder:

Datum:

Harpje

Riem

Meegegeven uniform door:		

Datum:

Ledenadministratie door:		

Datum:

Ondertekening
Naam:
(voor minderjarige dient één van de ouders/verzorgers te ondertekenen)

Plaats:			Datum:
Handtekening:
* De opzegtermijn voor het lidmaatschap bedraagt 3 maanden.
Muziek vereniging Amicitia Delden
De Mors 1, 7491 DZ Delden

-

-

Sinds 1923

tel. 074 376 10 64

(dit formulier dient persoonlijk aan één van de bestuursleden
afgegeven te worden)

www.amicitia-delden.nl

