INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID
ACHTERNAAM:_______________________________________________________________ M/V*)
ROEPNAAM:_______________________________________VOORLETTERS:_________________
ADRES:___________________________________________TELEFOON:_____________________
WOONPLAATS:____________________________________ POSTCODE:____________________
GEB. DATUM:_____________________________ 1E LES/REPETITIE OP:____________________
E-MAILADRES:______________________________________________
INGESCHREVEN VOOR:
o

ORKEST

o

SLAGWERKGROEP WORLDPERCUSSION

o

DJEMBÉGROEP

o

ZANGGROEP BLUEZ

o

MADJET

Een lid heeft een proefperiode van TWEE WEKEN vanaf de 1e les/repetitie. Gedurende deze periode
hoeft GEEN CONTRIBUTIE te worden betaald. (zie voor verdere informatie het huishoudelijke
reglement)
CONTRIBUTIE
De contributie voor het lidmaatschap wordt per kwartaal bij vooruitbetaling voldaan. Opzeggen van het
lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie (info@bmol.nl). Hij/zij is verplicht
tot het einde van het kwartaal, waarin de opzegging plaatsvindt, contributie te betalen.
LES BIJ LERAAR B.M.O.L.
De 1e les is een kennismakingsles. Stopt de leerling na deze les dan zijn er geen kosten. Gaat de
leerling door dan is de kennismakingsles de 1e les geweest van de 10 proeflessen. Stoppen na de 2e,
3e, 4e etc. tot de 10e les kan, maar de proefperiode (10 lessen) wordt dan wel berekend. Opzeggen
dient schriftelijk te geschieden vóór de 10e proefles. Gaat de leerling na de proefperiode door dan is
hij/zij verplicht tot het einde van het seizoen de lessen te betalen. Uitsluitend dwingende redenen
kunnen aanleiding zijn voor vermindering van het lesgeld.
Bovengenoemd lid heeft de volgende B.M.O.L.-eigendommen in bruikleen ontvangen. Alle in
bruikleen ontvangen instrumenten, uniformen, bladmuziek en overige goederen blijven eigendom van
de ’s-Gravelandse Muziekvereniging B.M.O.L.
INSTRUMENT:____________________NUMMER:___________________MERK:_______________
Eventuele schade of onvolkomenheden dienen bij de uitreiking van het instrument te worden aangetekend.
Indien er schade aan één van de B.M.O.L.-eigendommen ontstaat, dient dit zo snel mogelijk aan het daartoe aangewezen
commissielid te worden gemeld. Niet gemelde schade kan bij het lid in rekening worden gebracht.
Ondergetekende verklaart de in artikel 3, 4 en 13 van het huishoudelijke reglement genoemde voorwaarden na te leven.

Handtekening lid, ouder/verzorg(st)er

Verwerkt penningm.

Verwerkt ledenadm.

Verwerkt secretaris

WAT JE MOET WETEN OVER B.M.O.L.
Met ingang van 1 juli 2022 is de contributie als volgt:
leden jonger dan 18 jaar
studenten
leden van 18 jaar en ouder
leden djembégroep
nieuwe leden djembégroep

€ 49,50 per kwartaal
€ 56,00 per kwartaal
€ 60,00 per kwartaal
€ 49,50 per kwartaal
€ 150,00 per seizoen. Instap later
naar rato (50 euro per kwartaal)

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de lesgelden als volgt:
leden jonger dan 18 jaar
studenten en leden van 18 jaar en ouder

’s-Gravelandse Muziekvereniging B.M.O.L.
De Kwakel 41
1241 LD Kortenhoef
telefoon secretaris : 035-887 0801
telefoon ’t Akkoord : 035-656 23 88
e-mail : info@bmol.nl
website : www.bmol.nl

€ 120,00 per kwartaal
€ 132,50 per kwartaal

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Hierbij verleent:
De heer/mevrouw:

______________________________________________

Rekeningnummer:

______________________________________________

Ten name van:

______________________________________________

Een doorlopende machtiging aan ’s-Gravelandse Muziekvereniging B.M.O.L. voor de
incasso van de contributie en indien van toepassing het lesgeld.
Ondertekening:

__________________________________________________

Datum:

__________________________________________________

Straatnaam:

__________________________________________________

Woonplaats:

__________________________________________________

Postcode:

__________________________________________________

N.B. dit formulier s.v.p. binnen vijf dagen na dagtekening terugsturen naar ’sGravelandse muziekvereniging B.M.O.L., postadres De Kwakel 41, 1241 LD
Kortenhoef.

