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Inschrijvingsformulier V.&.V.  
 

Aanmelding nieuw lid:    Versie april 2019. Telt tot ALV 2020 

  

Naam:____________________ Voorletters:________ Roepnaam:________________ 

  

Adres:____________________ Postcode:_________   Woonplaats:_______________  

 

Geboorte datum:____________  

 

Telefoonnummer:___________________ E-mailadres: ___________________________  

 

Ingangsdatum lidmaatschap:_______________  

 
Afdeling: (betreffende afdeling aankruisen)  
O majorette  
O slagwerkgroep 

O muziekopleiding starter in opleiding       Voorkeurinstrument:__________________ 
O harmonie:  0 herintreder     
   
Muzikant harmonie/ leerling: ( aankruisen wat van toepassing is)  
O muziekinstrument in eigen bezit  

O muziekinstrument in bruikleen van de vereniging  

 
Inleveren formulier:  
Majorettes:      Wilma Severijns,  De Stanzerij 6 
      Cindy Verdaasdonk  Repetitieavond 
Opleidingsorkest - starter opleiding:  José Keustermans,  Baarleseweg 8  
Slagwerk opleiding:    Hetty van Tilborg,  Baarleseweg 28  
Harmonie - herintreder:    Jan Mathijssen,  Hofstade 54 

 
Of centraal:  
E-mail: info@vlijtenvolhardingalphen.nl  
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Informatie om te weten:  

 
Kosten per kalenderjaar (tarieven per april 2019 tot ALV 2020) per automatische incasso. 
Machtiging Automatische Incasso mee invullen en bijvoegen!  
 
Jeugdcontributie:  € 81,50 p.j.   Senior-lid (v.a.18 jaar):  € 126,00 p.j. 
Externe leden van een werkgroep en bijzondere leden betalen de jeugdcontributie. 

 
Lesgeld majorettes:  € 56,00 p.j. 
 
Lesgeld muziekopleiding: (35 lessen van 20 minuten)  1e jaar € 15,50 per maand  
        2e jaar € 19,00 per maand  

3e jaar € 22,00 per maand  

4e jaar € 24,00 per maand  
Lesgeld voor leerlingen vanaf 21 jaar € 5, per maand extra. Deze vallen niet onder de 
gemeentelijke subsidie bijdrage.  
 

Ons uitgebreid Privacy  Statement Muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen staat op onze 

website www.vlijtenvolhardingalphen.nl Bent u het niet eens met of wilt u nadere toelichting dan 
kunt u dat schriftelijk kenbaar maken via info@vlijtenvolhardingalphen.nl Zonder tegenbericht gaan 
wij ervanuit dat u akkoord gaat met de inhoud van het genoemde document. 

http://www.vlijtenvolhardingalphen.nl/
mailto:info@vlijtenvolhardingalphen.nl
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MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO      

 
 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Muziekvereniging Vlijt en Volharding te 

Alphen om van zijn/haar hieronder genoemde bank- of girorekening bedragen af te 

schrijven voor betaling van contributie en lesgeld.  

 

 

Bank- of girorekening: ______________________  

 

 

Naam en voorletters: ______________________  

 

 

Adres: ______________________  

 

 

Postcode en woonplaats: __________________  

 

 

Datum: __________________  

 

 

 

 

Handtekening: _________________ 


