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Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van christelijke muziekvereniging ‘Wilhelmina’  te Bedum en 

deelname aan het (jeugd)slagwerkensemble. 

Persoonsgegevens 

Achternaam  :................................................................................................................................. 

Voornaam  :................................................................................................................................. 

Geboortedatum  :................................................................................................................................. 

Adres  :................................................................................................................................. 

Postcode en woonplaats  :................................................................................................................................. 

Telefoonnummer  :................................................................................................................................. 

E-mailadres  :................................................................................................................................. 

Vorige muziekverenigingen 

Ik ben eerder lid geweest van  :.............................................................. te  ........................................................... 

Voor de periode van   :............................................................. tot  ........................................................... 

Instrument & muzieklessen 

Ik wil spelen op  (soort instrument) :................................................................................................................................. 

Eigendom  instrument      Ik gebruik mijn eigen instrument 

      Ik heb een instrument van de vereniging in bruikleen 

  

Ik zit op de muziekschool in jaar:     A1   (beginners)    

      A2   (2e jaars voor A examen)  

      B1   (1e jaars voor B examen)   

       B2   (2e jaars voor B examen)  

      C1   (1e jaars voor C examen) 

      C2   (2e jaars voor C examen) 

      D1   (1e jaars voor D examen) 

      D2   (2e jaars voor D examen) 

      Anders, namelijk…………………………………………………………...… 

Behaalde diploma’s (HaFaBra):  :................................................................................................................................. 

Afdelingen 

Ik wil graag meespelen in het       jeugdslagwerkensemble  

      slagwerkensemble 

       Ik wil nog niet meespelen binnen de vereniging (leerling) 

Let op: leden die gaan beginnen met het volgen van muzieklessen mogen ook direct beginnen in het 

jeugdorkest. Voor deelname aan het harmonieorkest moet je minimaal in bezit zijn van het A-diploma. 
  

 

(z.o.z.) 
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Contributie 

Niet ieder lid van Wilhelmina betaalt hetzelfde contributiebedrag. Leden die muzieklessen volgen, maar 

nog niet mee meedoen aan de repetities en uitvoeringen -deze leden noemen we ‘leerlingen’- betalen 

een lager contributiebedrag dan de andere leden. De contributies voor muzikanten zijn: 

   

Leerlingen:  € 16,50  per kwartaal 

Leden tot 18 jaar:  € 46,50  per kwartaal 

Leden vanaf 18 jaar:   € 52,50  per kwartaal 
   

► Er geldt een korting van 10% voor het 2e gezinslid en 20% voor het 3e gezinslid. 

► De contributie wordt aan het begin van elk kwartaal automatisch afgeschreven en daarom vragen 

wij je om het daarvoor bestemde machtigingsformulier te ondertekenen en aan ons te retourneren. 

Belangrijke verenigingsregels  

► Wij zijn een vereniging op christelijke grondslag. Iedereen kan lid worden mits men met deze grond-

slag kan instemmen.  

► De repetities worden wekelijks gehouden. Indien de repetitie niet kan worden bezocht, willen wij dit 

graag van te voren weten. Je kunt dit doorgeven aan de contactpersoon of aan de leidinggevende. 

► Optredens worden tijdig bekend gemaakt. Deze optredens kunnen zowel binnen als buiten zijn. Alle 

leden worden hierbij verwacht.  

► Tevens worden de leden (mits ze de leeftijd van 11 jaar hebben) verwacht bij de acties ten bate van 

de vereniging. Mocht een lid niet aanwezig kunnen zijn bij de acties, dan wordt er verwacht dat hij 

of zij zelf voor vervanging zorgt. 

► Opzegging van het lidmaatschap dient één maand voor het einde van het kwartaal schriftelijk inge-

diend te zijn bij de contactpersoon of bij het secretariaat. De kleding moet schoon, samen met je 

eventuele instrument binnen één maand na opzegging ingeleverd worden bij de contactpersoon. 

Ondertekening 

Ik zal mij houden aan de voorschriften van de vereniging en ga akkoord met de statuten en het huis-

houdelijke reglement van de vereniging. Deze zijn op verzoek te verkrijgen bij de secretaris van de ver-

eniging. 

  Bedum, .................................................. (s.v.p. datum invullen) 

 

 

  Handtekening  .................................................................................. 
  (Bij minderjarigen een van de ouders/verzorgers) 

 

Wij hopen dat je een prettige tijd zult hebben binnen onze vereniging! Mocht je nog vragen of opmer-

kingen hebben, dan kun je kijken op www.wilhelminabedum.nl. Of neem contact op met de contact-

persoon het slagwerkensemble, slagwerk@wilhelminabedum.nl 

http://www.wilhelminabedum.nl/

