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AFMELDINGSFORMULIER 
 

Voornaam  Achternaam  

Ondergetekende*  Afdeling  

Privacy  Mijn gegevens mogen bewaard worden t.b.v. uitnodigingen voor optredens, 
reünies e.d. of eventueel her lidmaatschap bij Excelsior.  

 Nee, bewaar mijn gegevens niet  

 Beeldmateriaal waarop ik te zien ben, mag blijven tot er vervanging voor is  

 Beeldmateriaal waarop ik te zien ben moet z.s.m. verwijderd worden 
Datum afmelding  Handtekening  

Einddatum incasso  

*bij afmelden door een minderjarige dient een ouder of verzorger dit formulier te ondertekenen. 

 
Einddatum incasso 
Stuur uw opzegging eerst naar bestuur@excelsiordalfsen.nl. U krijgt dan de einddatum te horen voor de incasso. 
Deze kunt u invullen op dit formulier.  
 
Afmeldingsformulier 
Neem dit formulier mee naar alle afspraken die u heeft om het geleende materiaal in te leveren. Wanneer alles is 
ingeleverd geeft u het ingevulde formulier af aan de contactpersoon van de afdeling waar u afscheid van neemt. 
 
Opzegtermijn  
Opzeggen van het lidmaatschap kan per kalenderkwartaal met een opzegtermijn van 1 maand voor aanvang van het 
betreffende kwartaal. Het opzeggen van het lidmaatschap van leden met les dient voor 1 mei plaats te vinden. De 
lessen en de betalingen lopen door tot en met 31 juli. 
 
Inleveren materialen voor de einddatum van de incasso  
Het inleveren van al het materiaal d.w.z. uniform, twirlkleding, instrument, baton of bladmuziek dient voor de 
einddatum te gebeuren. Maak altijd van te voren een afspraak maken met de betreffende contactpersoon. Deze 
gegevens zijn te vinden op www.excelsiordalfsen.nl – bestuur. Voorafgaand dient het uniform te zijn gestoomd en 

de twirlkleding gewassen (de schoentjes niet wassen!). Het instrument of de baton moet schoon worden 
ingeleverd. Wanneer de in te leveren eigendommen van de vereniging niet aan deze voorwaarden voldoen, worden 
schoonmaakkosten, stomerijkosten of reparatiekosten in rekening gebracht. 

 

Wat / bij wie Datum ontvangst In orde Opmerkingen Paraaf 

Muziekinstrumenten 
Instrumentenbeheerder 

 Ja / Nee   

Kleding + evt. baton 
Uniformbeheerder 

 Ja / Nee   

Bladmuziek 
Contactpersoon afdeling 

 Ja / Nee   

Afmeldingsformulier 
Contactpersoon afdeling 

 Ja / Nee   
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