Aanmeldingsformulier
Onderdelen met een * zijn verplicht

Achternaam*

:……………………………………………………………………………………..

Voornaam*

:………………………………………Voorletters*:………………………………..

Adres*

:………………………………………Postcode*:………………………………….

Woonplaats*

:………………………………………E-mail*:…………………………………….

(mob)Telefoon* :……………………………………………………………………………………..
Geboortedatum*:………………………………………
Welk instrument gaat u bespelen bij Crescendo*? ………………………………………………..
Is dit instrument van uzelf*?
ja / nee (als het instrument van Crescendo is, moet de Akte van Bruikleen
getekend en bij het bestuur ingeleverd worden)

Les via Harmoniekapel Crescendo *? Ja/nee
In het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging is bepaald, dat een ieder die een muziekinstrument wil
(leren) bespelen en de intentie heeft deze hobby bij onze vereniging voort te zetten, zich kan aanmelden als
lid. Ook is bepaald dat lessen uitsluitend door de vereniging worden gegeven ter voorbereiding op het spelen
in het harmonieorkest.

*Ik ben op de hoogte van de bovengenoemde bepalingen en ga daarmee akkoord.
De lesdagen zijn nog niet bekend. De opleidingscommissie neemt hierover contact met u op.
Het kan zijn dat u of uw kind op een wachtlijst komt; ook in dat geval wordt contact met u opgenomen.

Bent u (eerder) lid van Crescendo of een andere muziekvereniging (geweest)?
ja / nee
Zo ja: Van welke vereniging(en)/muziekschool, van wanneer tot wanneer en met welk instrument?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Kunt u nog andere instrumenten bespelen? ja / nee
Zo ja: welke?:…………………………………………………………………………………………..
Waarom hebt u er voor gekozen lid te worden van Harmoniekapel Crescendo?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
We wensen u veel muziekplezier!
Handtekening aanmelder en of naam ouder/verzorger (indien aanmelder jonger dan 16 jaar)*:

Dit hoeft u niet in te vullen (wordt ingevuld door een bestuurslid):
Datum ingang lidmaatschap: . . / . . / 20..
Gaat meedoen in:
leerlingenopleiding /B-orkest/A-orkest

Formulier s.v.p. inleveren via opleiding@crescendo-noordwijk.nl
Of t.a.v. Harmoniekapel Crescendo, wantveld 2, 2202 NS NOORDWIJK

www.crescendo-noordwijk.nl

Doorlopende machtiging SEPA Euro-Incasso
Contributie

S€PA

Naam incassant : Harmoniekapel Crescendo
Plaats : Noordwijk ZH
Kruis aan wat van toepassing is*:
O machtiging: Contributie
O machtiging: Theorieboek
(éénmalig EUR 10,00)

Incassant ID : NL03ZZZ404459340000

O machtiging: Instrumentbijdrage
(bij instrument in bruikleen, 1 x per jaar EUR 10,00)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Harmoniekapel Crescendo om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te laten
afschrijven wegens contributie verplichtingen.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken contact op met onze penningmeester of met uw bank.
Voor een overzicht van de verschillende contributie bedragen wordt verwezen naar onze website:
www.crescendo-noordwijk.nl

Naam rekeninghouder * :

Adres * :
Postcode * :
IBAN
bankrekening*:

Plaats * :
NL

Incasso contributie per *:
(Blokfluitleerlingen uitsluitend per kwartaal)

Datum * :

 maand

Handtekening*:

www.crescendo-noordwijk.nl

 kwartaal

