MUZIEKVERENIGING OEFENING BAART KUNST BENNEKOM
INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE LEDEN
Achternaam: ..…………………………………………...Voorletters: ……………….
Roepnaam: ………………………………………….… Geboortedatum: ………………………
Adres: ……………………………………………………Postcode: …………………
Woonplaats: …………………………………………….Telefoon nr: …………………………..
Geslacht: m / v

E-mail:…………………………………………………………………………..

Datum van inschrijving …………………………
Onderdeel van de vereniging:
Instrument:……………………….
O
O
O
O
O
O
O

Leerlingen, les m.i.v. ………………
Da Capo
Tutti4all
Harmonie-orkest
Jeugdslagwerkgroep
Tamboers
Twirlers

Eigen / van vereniging
Lesgeld
Contributie
Contributie
Contributie
Contributie
Contributie
Contributie

€ 19,25 per maand (20 min. per week)
€ 23,00 per maand
€ 23,00 per maand
€ 23,00 per maand
€ 23,00 per maand
€ 23,00 per maand
€ 23,00 per maand

N.B.: een leerling betaalt naast lesgeld ook contributie. Bij langere lestijd wordt het lesgeld
evenredig verhoogd (30 minuten is € 28,75).
Jaarlijks worden in de Algemene Vergadering de te betalen contributie- en lesgeldbedragen
vastgesteld, deze verhoging gaat in op 1 januari van het volgende jaar.
De opzegtermijn is één kalendermaand. Dus als je per 1 januari wil stoppen, moet je vóór 1 december
schriftelijk opzeggen met het formulier “Beëindiging lidmaatschap”. Voor leerlingen is de opzegtermijn
3 kalendermaanden
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met artikel 6 van de statuten van de Bennekomse
Muziekvereniging Oefening Baart Kunst (zie pag. 2). Deze statuten zijn op te vragen bij het
secretariaat (info@obkbennekom.nl).

Het nieuwe lid machtigt hierbij O.B.K. om maandelijks de contributie en eventuele lesgelden
van zijn / haar bankrekening te incasseren. Het Incassant ID is NL17ZZZ401195010000.
Voor andere vormen van betaling geldt een toeslag van € 1,50 per maand.
Bankrekeningnummer IBAN: NL…………………………….……………….. BIC…………
Bij minderjarigheid van het nieuwe lid dienen onderstaande gegevens door de
ouder(s)/verzorger(s) ingevuld te worden:
Naam en voorletter ouder(s) ……………………………………………………………………….
Indien afwijkend van bovenstaande, ook de volgende gegevens invullen:
Adres: …………………………………………………………...Postcode: ……………………….
Woonplaats: ……………………………………………………Telefoonnr.: ……………………..
E-mailadres: ………………………………………………………….
Verklaart zich akkoord met de betalingsregeling zoals hierboven is aangegeven.
Handtekening nieuw lid:

Handtekening ouder:

………………………….

…………………………

Lid aangebracht door:………………………… Veel plezier bij onze vereniging!
Dit formulier sturen naar: Muziekvereniging OBK, Kierkamperweg 36, 6721 TE Bennekom

Artikel 6 uit de Statuten van de Bennekomse Harmonie “Oefening Baart Kunst”
1. De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten, reglementen en besluiten van de
vereniging en haar organen.
2. De gewone- en jeugdleden betalen een jaarlijkse contributie, die bij besluit van de
algemene vergadering wordt vastgesteld en die per categorie kan worden bepaald.
3. Nieuw toegetreden leden betalen een inleggeld, waarvan de hoogte door de algemene
vergadering wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd.
4. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, tenzij zij tevens
gewoon lid of jeugdlid zijn, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen
gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betaling van contributie en/of
inleggeld door gewone- en jeugdleden te verlenen.

