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Nieuw lid - Ledenadministratieformulier  
Persoonlijke gegevens: 
Voornaam:   

Achternaam:   

Adres:    

Postcode:    Woonplaats:    

Telefoon:   

Mobiel:    

E-mail:    

E-mail ouders:    

Geboortedatum:  

Lidmaatschapgegevens: 
Lidmaatschap per ingang van:       -         -            Te bespelen instrument: 

Al muzikant sinds:        -         -            
 
Soort lidmaatschap:  Instrument van vereniging 4):   
JHED    Ja     Borg € 50,-: 
HED    Nee     Ja  
JoE         Nee  
JoE > 21 jaar          
JHED & JoE       Onderhoudskosten instrument: 
HED & JoE        Ja  
HED & JoE > 21 jaar       Nee  
OvHED    
 
 
Verenigingskleding/-uniform ontvangen: 

Ja   Blouse  maat: ____   Borg € 40,-: 

Nee   Windjack maat: ____   Ja  

   Stropdas     Nee  

   Shawl   

   Broek  maat: ____ 
 

 Ik heb kennis genomen van het huishoudelijk reglement (zie bijlage of website) en ga hiermee 
akkoord. 
 

Opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 

JHED    Jeugd Lidmaatschap (< 18 jaar) + groot orkest + minimaal A-niveau 
HED    Lidmaatschap + groot orkest + minimaal A-niveau 
JoE   Lidmaatschap + muziekopleiding 
JoE >21 jaar  Lidmaatschap + muziekopleiding >21 jaar 
JHED & JoE  Jeugd Lidmaatschap (< 18 jaar) + muziekopleiding + groot orkest + na behalen A-diploma 
HED & JoE  Lidmaatschap + muziekopleiding + groot orkest + na behalen A-diploma 
HED & JoE >21 jaar  Lidmaatschap + muziekopleiding >21 jaar + groot orkest + na behalen A-diploma 
OvHED   Overig Lidmaatschap (slapende leden door bijv. studie) 
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Doorlopende SEPA machtiging 1): 
Naam incassant:   Harmonie Eendracht Dronten 
Adres incassant:   Hondsrug 94 
Postcode incassant:  8251 VV Dronten 
Incassant ID:   NL62ZZZ400601440000 
Kenmerk machtiging:  Contributie[Lidmaatschapnummer]  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Harmonie Eendracht Dronten in Dronten om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens:  
 

- Contributie muziekvereniging Harmonie Eendracht Dronten 
- Muzieklesgelden muziekvereniging Harmonie Eendracht Dronten of Meerpaal Academy (indien van toepassing) 
- Onderhoudskosten instrument (indien van toepassing) 
- Koffiegelden (indien van toepassing) 
 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

IBAN nummer:   NL 

Ten name van: 

Voorletter(s)  + achternaam 1):   

Adres:    

Postcode:     Woonplaats: 

Contributie/lidmaatschap  van 2):   

Contributie-/lidmaatschapkosten per  3):      Eenmalige incassering:  
Maand          
Kwartaal           Borg* instrument vereniging: 
Jaar                 Ja  € 50,-. 
              Nee, contant voldaan 
               Nee, eigen instrument 
               Borg* verenigingskleding/uniform:     
               Ja  € 40,- 
              Ja, contant ontvangen 
              Nee, n.v.t. 
  

  
 
 
Gaat u gebruik maken van koffie/thee tijdens de reguliere muziekrepetities van het harmonieorkest? 
Ja   (wordt verrekend bij de contributie, € 5,00 per kwartaal of € 20,00 per jaar) 
Nee    
 

• De contributie/lidmaatschap en instrumentkosten worden per kwartaal afgeschreven, in de maanden februari, mei, augustus en 
november. 

• Opzegging van het lidmaatschap kan per kwartaal en dient schriftelijk uiterlijk twee weken voor het einde van het kwartaal plaats 
te vinden, met uitzondering van de leerlingen van de jeugdopleiding (JOE & CKV). Dit lidmaatschap wordt per jaar voor één heel 
jaar (4 kwartalen) aangegaan. 

• Door ondertekening van dit document heeft het lid en eventueel zijn of haar ouder(s)/Verzorger(s) kennis genomen van het 
Algemeen Huishoudelijk Reglement van Harmonie Eendracht Dronten, en deze als akkoord bevonden. Deze zijn als bijlage 
meegegeven of eventueel in te lezen op www.harmonie-eendracht.nl.  
 
 

Handtekening rekeninghouder 1):  Datum:         -         -             

  
 

1) Wanneer het lid minderjarig is, dient het formulier door ouders/verzorgers te worden ondertekend. 

2) Naam van lid/leerling 
3) Tariefwijziging onder voorbehoud. Tarief wordt automatisch aangepast bij wijzigen lidmaatschap en/of leeftijd.  

4) Onderhoudskosten zijn van toepassing indien een lid een instrument van de vereniging in bruikleen heeft, of gebruikt tijdens de  

    repetities (m.u.v. de lidmaatschappen JoE en JoE > 21 jaar).  
 
 
 

JHED  Jeugd Lidmaatschap (< 18 jaar) + groot orkest + minimaal A-niveau 
HED  Lidmaatschap + groot orkest + minimaal A-niveau 
JoE Lidmaatschap + muziekopleiding 
JoE >21 jaar Lidmaatschap + muziekopleiding >21 jaar 
JHED & JoE Jeugd Lidmaatschap (< 18 jaar) + muziekopleiding + groot orkest + na behalen A-

diploma 

HED & JoE Lidmaatschap + muziekopleiding + groot orkest + na behalen A-diploma 
HED & JoE >21 jaar Lidmaatschap + muziekopleiding >21 jaar + groot orkest +  

na behalen A-diploma 
OvHED  Overig Lidmaatschap (slapende leden door bijv. studie) 

* Borg wordt na beëindiging van lidmaatschap 

teruggegeven, mits de goederen goed zijn 

onderhouden, en schoon en zonder schade zijn 

ingeleverd. 

Actuele tarieven zijn verkrijgbaar bij het bestuur of te vinden op onze website 
www.harmonie-eendracht.nl. Wijzigingen onder voorbehoud 

http://www.harmonie-eendracht.nl/

