
 

 

 

  AANMELDINGSFORMULIER 
 

 

 

 

 

 

Hierbij meld ik mij aan als lid van R.K. Harmonie St. Caecilia Gendt 
 

Achternaam  en voorletters:…........................................................................................... 
 

Roepnaam:.......................................................................................................................... 
 

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

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

Woonplaats:…..................................................................................................................... 
 

Telefoon:…........................................................................................................................... 
 

Geboortedatum:…............................................................................................................. 
 

Instrument:…........................................................................................................................ 
 

Ben je al eerder lid geweest van een muziekvereniging: Ja / nee* 
 

Zo ja, welke vereniging:..................................................................................................... 
 

Lid geweest van - tot:........................................................................................................ 
 

Betaal je zelf contributie : Ja / nee * 
 

Zo nee, wie dan (naam):.................................................................................................. 
 

adres:................................................................................................................................... 
 

woonplaats:….................................................................................................................... 
 
e-mail adres:....................................................................................................................... 

 
handtekening:.................................................................................................................... 

 
Voor kosten contributie en/of opleidingen zie informatieblad 

 
Voor betaling van contributie dient men zelf de bank of giro opdracht te geven tot automatische 

maandelijkse betaling. 

 
Handtekening: (bij minderjarigen handtekening ouders) Dit formulier inleveren bij / mailen naar: 

William Reulink 

Postbus 22 
…………………………………………………………........... 6690  AA Gendt 

Ledenadministratie@harmoniegendt.nl 



Kosten van het lidmaatschap 
 

Contributie 
De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van Harmonie St. Caecilia is afhankelijk van 

de leeftijd. 

– De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

bepaald. 

– leden tot 16 jaar € 12,50 per maand 

– leden 16 jaar en ouder € 17,50 per maand 
 

Gezinsregeling: 
Voor een gezin waar 3 of meerdere gezinsleden lid zijn van Harmonie St. Caecilia, is er een 

gezinsregeling. 

– 1e  gezinslid (tot 16 jaar) € 12,50 per maand 

– 2e   en 3e   gezinslid (tot 16 jaar) € 10,00 per maand 

– 4e    en volgende gezinsleden (tot 16 jaar) €   7,50 per maand 

 

De contributie dient automatisch te worden betaald en vangt aan in het kwartaal waarin men lid 

wordt en kan per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar worden betaald. 

 

 
Voor betaling van contributie dient men zelf de bank of giro opdracht te geven tot automatische 

betaling. 

 
 

Opleidingskosten 
 

Naast de contributie dienen leden, die binnen de vereniging een opleiding volgen, een gedeelte 

van de kosten aan harmonie St. Caecilia te voldoen. Deze wordt door de algemene 

ledenvergadering vastgesteld: 

 

Voor leerlingen tot 19 jaar geldt onderstaand tarief: 
- Maandelijkse bijdrage: € 15,00 (€ 180,- per jaar) 

 

Voor leerlingen van 19 jaar en ouder geldt onderstaand tarief: 

- Maandelijkse bijdrage: € 22,50 (€ 270,- per jaar) 

 
 

Betaling contributie of opleidingskosten: 

- Rabobank: NL54 RABO 0116 4015 08 

 

Verder gelden bij Harmonie St. Caecilia de regels welke zijn vermeld in het huishoudelijk reglement 

van de vereniging. 


