
 

  
  

AANMELDFORMULIER MUZIEKVERENIGING OBK  
  

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van Muziekvereniging OBK  

  

Ingangsdatum lidmaatschap   

  

Algemene gegevens  

Naam 

   

  

Instrument  

  

Voorkeur instrument    

Bezit eigen instrument    JA   

  

Eigen instrument  

Merk    Type    

Serienummer    

  

 

Opleiding  

  

Muzikale vooropleiding / ervaring  

    

   Wil les via Muziekvereniging OBK volgen   

 Heb reeds les bij  

  en wil lid worden van Muziekvereniging OBK  

           Heb geen les, wil wel lid worden van Muziekvereniging OBK  

  

 

Privacy (AVG)  

 

Tijdens activiteiten van de vereniging kunnen beeldopnamen worden gemaakt. Deze kunnen o.a. gebruikt 

worden voor de website, facebookpagina of andere p.r. activiteiten. 

 

    Ik verklaar hier GEEN bezwaar tegen te hebben 

 

  

Adres     

Postcode     Plaats     

Telefoon     Mobiel     

Geboorte datum     

E-mail ouders / voogd (indien lid <18 jaar)     

E-mail  lid     

   NEE   

Secretariaat:   
Heiveld 3     
5469  VV Erp   
Tel: 06 10672621   
secretaris@harmonieobk.nl     
www.harmonieobk.nl 
    

  

  

http://www.harmonieobk.nl/


 

 

Betaling  

  

Alle  verschuldigde kosten worden in 2  termijnen in de periodes oktober en maart automatisch afgeschreven.  

  

• Lesgeld  

Indien les wordt gevolgd is Muziekvereniging OBK de lesgeldplichtige en zal het verschuldigde bedrag 

aan de leerling in rekening worden gebracht.  

• Huur instrument  

Indien er een instrument gehuurd wordt bij Muziekvereniging OBK zal het verschuldigde bedrag aan de 

leerling in rekening worden gebracht.  

• Les en deelname in één van de orkesten 

Indien een leerling meespeelt in het speelgroepje, opleidingsorkest, jeugdslagwerkgroep, Harmonie 

Orkest of Slagwerkgroep wordt contributie in rekening gebracht.      

• Contributie  

Indien een lid geen les volgt via Muziekvereniging OBK wordt contributie in rekening gebracht.   

  

Machtiging  

  

Voor de betalingen van één of meerdere eerder genoemde kosten geeft ondergetekende aan de 

penningmeester van Muziekvereniging OBK een machtiging om de hiervoor verschuldigde bedragen 

automatisch af te schrijven van:  

  

Naam   ______________________________________________________________ 

IBAN nummer    ______________________________________________________________ 

Naam rekeninghouder   ________________________________________________________  

Handtekening rekeninghouder    ________________________________________________________ 

 

Datum   ______________________________________________________________  

 

Handtekening     

______________________________________________________________

    

  

   

 

Ledenadministratie:  

de ledenadministratie wordt gevoerd door  

Judith van den Acker  

Heiveld 3 

5469 VV Erp 

06 10672621  

secretaris@harmonieobk.nl 

 

 
  
OBK/Aanmeldformulier/1219 

In te vullen door de Ledenadministratie:   
Ontvangen:     Ingevoerd:     
Aanm. Les:     Archief:     
Opmerkingen:     Kenmerk lidmaatschap:     

Secr.   
Heiveld 3     
5469  VV Erp   
Tel: 06 10672621   
secretaris@harmonieobk.nl     
www.harmonieobk.nl 
    

mailto:secretaris@harmonieobk.nl
http://www.harmonieobk.nl/

