
INSCHRIJFFORMULIER SLAGWERK 2018 OUD-VOSSEMEER’S MUZIEKVERENIGING  

 
Gegevens nieuw lid 

Roepnaam :  

Achternaam :  

Geboortedatum :  

Adres :  

Postcode  :  

Woonplaats :  

Telefoonnummer :  

Mobiel :  

Emailadres :  

Inschrijving per : (datum invullen a.u.b.) 

Schrijft zich in voor het volgende onderdeel van de muziekvereniging  

o Slagwerkgroep 

De contributie1 voor het lidmaatschap bedraagt: 

Voor leden <18 jaar : € 10,50 per maand,  

Voor leden ≥ 18 jaar : € 13,60 per maand (tamboers),  

 

De contributie van de vereniging zijn voor de gezamenlijke repetities, het lidmaatschap van de 

muziekbond en bladmuziek wordt hiervan verzorgt. Een lid van de vereniging mag ook 

deelnemen aan de andere orkesten (zoals de samenspelgroep ‘SSG’ en later het opleidingsorkest 

‘OLO’). 

De contributie wordt geïnd via maandelijkse incasso door de vereniging gefactureerd. Lesgelden 

worden door de docent rechtstreeks door de docent gefactureerd. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met inschrijfgeld2 (€ 15) en voorwaarden. Eventueel 

lesgeld wordt door de muziekdocent zelf gefactureerd. 

Ondergetekende is ook op de hoogte dat de persoonsgegevens enkel gebruikt worden voor 

verenigingsdoeleinden. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de penningmeester, 

voorzitter en secretaris. Mocht u ook les volgen bij de slagwerkdocent, dan worden de 

benodigde gegevens ook aan hem verstrekt, 

 

Ondergetekende geeft toestemming voor het maken van filmpjes en foto's van genoemd lid ten 

behoeve van verenigingsdoeleinden (website/ facebook/vooraankondiging concerten/ 

optredens) 

Datum  :  

Handtekening  
(indien nodig ouders/ verzorgers) 

:  

                                                             
1 Alle genoemde bedragen zijn vastgesteld op 1-9-2017. Bedragen kunnen wijzigen. U wordt dan geïnformeerd. 
2 Indien de persoon al lid is van OVM, vervallen de inschrijfkosten. 



INSCHRIJFFORMULIER SLAGWERK 2018 OUD-VOSSEMEER’S MUZIEKVERENIGING  

 
Het ingevulde formulier a.u.b. inleveren bij Larissa Saparow (penningmeester), 

Zilverstraat 4A, Oud-Vossemeer. 

Gegevens nieuw lid 

Roepnaam :  

Achternaam :  

Geboortedatum :  

Adres :  

Postcode  :  

Woonplaats :  

Telefoonnummer :  

Mobiel :  

Emailadres :  

Inschrijving per : (datum invullen a.u.b.) 

Schrijft zich in voor het volgende lessen (Slagwerk)  

Schrijft zich in voor de lessen 
(instrument invullen) 

:  

Melodisch 

   

Drummen 

   
 

 

De kosten voor interne lessen bedragen € 20 per les. Lessen en repetitie vinden plaats op de 

woensdagavond, in overleg met de docent. Er worden 40 lessen per jaar gegeven. De lesgelden 

worden rechtstreeks door de docent gefactureerd aan het lid. 

 

Ondergetekende is ook op de hoogte dat de persoonsgegevens enkel gebruikt worden voor 

verenigingsdoeleinden. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de penningmeester, 

voorzitter en secretaris. Aangezien facturatie via de muziekdocent verloopt, worden de 

persoonsgegevens ook aan de docent doorgegeven. Ondergetekende geeft toestemming voor het 

maken van filmpjes en foto's van genoemd lid ten behoeve van verenigingsdoeleinden (website/ 

facebook/vooraankondiging concerten/ optredens). 

 

Datum  :  

Handtekening  
(indien nodig ouders/ verzorgers) 

:  

Het ingevulde formulier a.u.b. inleveren bij Larissa Saparow (penningmeester), 

Zilverstraat 4A, Oud-Vossemeer. Na aanmelding stuurt de penningsmeester een kopie van de 

aanmelding naar de muziekdocent. 


