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   AANMELDFORMULIER MUZIEKVERENIGING FRISSELSTEIN 
 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van Muziekvereniging Frisselstein Ingangsdatum 

lidmaatschap  …………………... 

Naam: ………………………………………..............…………........           Geslacht:  M / V * 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

Postcode: ……………………………. Plaats: ………………………………………………… 

Telefoon: …………………………………. GSM-nr: ……………………...........……………. 

E-mail: ………………………............………………… Geboortedatum ....………........…….. 

 
Instrument 
Ik bespeel het volgende instrument: …………………………………………………………… 

Merk: ………………………………………………Type: .........……............................……… 

Serienummer: ……………………… 
o Eigen instrument 
o Huurinstrument Frisselstein 
o Huurinstrument derden  
o Ik heb geen instrument, maar wil er graag een van Muziekvereniging Frisselstein huren 
 
Opleiding  

Mijn muzikale vooropleiding/ervaring: ………………………………………………………...  

Aankruisen wat van toepassing is 

o  Ik volg momenteel al muziekles bij de Muziekschool in Veghel sinds:  
 15 minuten per week  20 min. per week  30 min. per week 

 20 min. 1 x 2 weken  30 min. 1 x 2 weken 
   
 Ik wil muziekles gaan volgen bij de Muziekschool in Veghel vanaf:  
 15 min. per week  20 min. per week  30 min. per week 

 20 min. 1 x 2 weken  30 min. 1 x 2 weken 
     
 Ik volg momenteel muziekles bij:  Sinds:  
  
 Ik wil geen muziekles (meer) volgen 
 
Indien een leerling bij aanmelding niet geplaatst kan worden op de Muziekschool in Veghel gaat het 
lidmaatschap pas in bij definitieve plaatsing. 
 
 
Orkest 
Ik wil gaan meespelen bij: 
 TOF-Orkest  Friss-Beatles  Eigenwijs 
 Opstap-Orkest  Friss-Beat  Nothside Brass 
 Groot-Orkest  Friss Beat 2 Beat  The Big Bandits 
  Friss-Beatles Junior  
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Privacy 
Tijdens activiteiten van de vereniging kunnen beeldopnamen worden gemaakt die gebruikt worden 
voor de website of p.r. doeleinden. Ik heb daar wel/geen* bezwaar tegen. 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Betaling 
Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid of ouders/verzorgers van een jeugdlid een overzicht 
met daarop de verschuldigde bedragen voor dat jaar. Het verschuldigde bedrag kan bestaan uit de 
volgende componenten: 
• Contributie 
• Ensemblebijdrage, van toepassing indien het lid deelneemt aan een ensemble waarvoor 

ensemblebijdrage is verschuldigd. 
• Lesgeld: Indien les wordt gevolgd aan de muziekschool in Veghel is Muziekvereniging 

Frisselstein de lesgeldplichtige en zal het verschuldigde lesgeld onder verrekening van de 
eventuele lesgeldbijdrage aan het lid in rekening brengen. 

• Instrumenthuur: Indien een instrument wordt gehuurd van Muziekvereniging Frisselstein is 
hiervoor huur verschuldigd. 

• Kosten deelname sponsoractie: de kosten voor deelname aan sponsoracties die door de 
muziekvereniging Frisselstein worden georganiseerd zullen bij het lid in rekening worden 
gebracht. 

Het totaal verschuldigde bedrag wordt automatisch afgeschreven in 4 termijnen te weten medio 
oktober, december, februari en april van het verenigingsjaar. 
Een eventuele waarborgsom voor een huurinstrument of kleding wordt ineens automatisch 
afgeschreven. 
 
Machtiging 
Voor de betaling van contributie, evt. ensemblebijdrage, lesgeld, instrumenthuur, deelname aan 
sponsoracties en waarborgsom(men) en geeft ondergetekende hierbij aan de penningmeester van 
Muziekvereniging Frisselstein een machtiging om de hiervoor verschuldigde bedragen automatisch af 
te schrijven van:  
 
Iban nummer: …………………………………………………………………………………... 

Deze rekening staat op naam van: ……………………………………………………………… 
 
Naam    Handtekening (ouder)    Datum 
 
 
……………………….  …………………………  …………………… 
 
Lidmaatschapsreglement en huishoudelijk reglement 
Op het lidmaatschap van onze vereniging is van toepassing het “lidmaatschapsreglement 
Muziekvereniging Frisselstein” en het huishoudelijk reglement van muziekvereniging Frisselstein. Dit 
kunt u nalezen op onze website www.frisselstein.nl onder contact, lid worden. 

 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt gevoerd door:  
Colette Danse 
Heuvelstraat 29 
5461 GJ  Veghel 
Tel.   06-22414480  
e-mail: ledenadministratie@frisselstein.nl 
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