INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID
ACHTERNAAM:_______________________________________________________________ M/V*)
ROEPNAAM:_______________________________________VOORLETTERS:_________________
ADRES:___________________________________________TELEFOON:_____________________
WOONPLAATS:____________________________________ POSTCODE:____________________
E

GEB. DATUM:_____________________________ 1 LES/REPETITIE OP:____________________
E-MAILADRES:______________________________________________
INGESCHREVEN VOOR:
o

ORKEST

o

SLAGWERKGROEP WORLDPERCUSSION

o

ZANGGROEP BLUEZ

o

STARTERSKLAS DJEMBÉ (project)

o

MADJET (project)

o

Herintrederstarief – Half jaar, half tarief
e

Een lid heeft een proefperiode van VIER WEKEN vanaf de 1 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 PROFESSIONELE LERAAR B.M.O.L.
e
De 1 les is een kennismakingsles. Stopt de leerling na deze les dan zijn er geen kosten. Gaat de
e
e
leerling door dan is de kennismakingsles de 1 les geweest van de 10 proeflessen. Stoppen na de 2 ,
e
e
e
3 , 4 etc. tot de 10 les kan, maar de proefperiode (10 lessen) wordt dan wel berekend. Opzeggen
e
dient schriftelijk te geschieden vóór de 10 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.

Handtekening lid, ouder/verzorg(st)er

Verwerkt penningm.

Verwerkt ledenadm.

Verwerkt secretaris

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.

WAT JE MOET WETEN OVER B.M.O.L.
Met ingang van 1 juli 2016 is de contributie als volgt:







leden jonger dan 18 jaar
studenten
leden van 18 jaar en ouder
leden projecten
nieuwe leden djembégroep
tijdens het jubileumjaar: herintreders half jaar, half geld

€
€
€
€
€
€

49,50 per kwartaal
56,00 per kwartaal
60,00 per kwartaal
30,00 per kwartaal
30,00 per kwartaal
30,00 per kwartaal

Orkestleden die geen gebruik maken van een verenigingsinstrument krijgen € 6,00 korting op de
contributie.
Met ingang van 1 januari 2016 zijn de lesgelden als volgt:



leden jonger dan 18 jaar
studenten en leden van 18 jaar en ouder

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

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de privacyverklaring.

’s-Gravelandse Muziekvereniging B.M.O.L.
De Kwakel 41
1241 LD Kortenhoef
telefoon secretaris: 06-13112478
telefoon ’t Akkoord: 035-656 23 88
e-mail: info@bmol.nl
website: www.bmol.nl

Privacyverklaring muziekvereniging BMOL
Muziekvereniging BMOL verwerkt persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, alsmede van personen, organisaties
en bedrijven waar we een relatie mee hebben of hebben gehad. Bescherming van de privacy van leden en
relaties heeft voor onze vereniging een hoge prioriteit.

In deze privacyverklaring vertellen we graag meer over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de ledenadministratie, organisatie en communicatie van de
club, waarbij we niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is.

Het gaat daarbij met name om NAW, telefoonnummers, email-adressen en – in het geval van leden met een
contributieverplichting – om geboortedata en bankrekeningnummers.

Deze gegevens staan afgeschermd in een beveiligde omgeving en zijn slechts beperkt toegankelijk voor
personen die daartoe geautoriseerd zijn.

Nieuwe leden geven bij aanmelding toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens ten behoeve
van de administratie, communicatie en organisatie.

De incasso van de contributie verloopt via de bank en dit geschiedt onder stringente voorwaarden.

Muziekvereniging BMOL verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

Onder persoonsgegevens worden ook foto’s en andere beelddragers bedoeld. Mocht u bezwaar hebben tegen
het gebruik van uw beeltenis in de diverse communicatiemiddelen van de vereniging, zoals website en
nieuwsbrief geeft u dit dan door aan de ledenadministratie van de vereniging.

Bewaartermijn en beveiliging van uw gegevens
Uw gegevens worden bewaard zolang u lid bent van BMOL. Beelddragend materiaal kan langer bewaard worden.
De toegang tot deze gegevens is beveiligd met wachtwoord en encryptie.

Uw rechten
U kunt de gegevens die wij van u registeren te allen tijde inzien en rectificeren via de ledenadministratie

