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AANMELDINGSFORMULIER 
 

Voornaam  Achternaam  

Adres  Geboortedatum  

Postcode  Telefoon  

Woonplaats  E-mail  

  Afdeling  Instrument  

Les van  Dag + tijdstip  

Start datum lidmaatschap (datum start contributiebetaling, na 2 proeflessen*)  

Privacy  Mijn telefoonnummer mag wel toegevoegd worden aan de app-groep van de afdeling 

 Mijn telefoonnummer mag niet toegevoegd worden aan de app-groep van de afdeling 

 Beeldmateriaal van Excelsior waarop ik te zien ben, mag wel gebruikt worden op social 
media en/of voor promotionele doeleinden 

 Beeldmateriaal van Excelsior waarop ik te zien ben, mag niet gebruikt worden op social 
media en/of voor promotionele doeleinden 

 
Contributies  
Het basis lidmaatschap is voor iedereen €14 (ongeacht leeftijd). 
Daarover komt de contributie voor de afdeling waar je lid van 
bent. Mocht je van meerdere afdelingen lid zijn, dan betaal je voor 
de duurste afdeling en daarna voor elke andere afdeling de helft 
van het tarief. Onder afdelingen verstaan wij ook lessen, welke zijn 
onderverdeeld in 16+ en 16-.  
 
Het jeugdorkest is naast het basis lidmaatschap gratis. Excelsior 
juicht alle jeugd toe om samen muziek te maken en een mooie 
toekomst voor onze verenging te behouden. Voorwaarde is dat 
jeugdleden starten met muziekles met de intentie om door te 
groeien naar de fanfare of slagwerkgroep.  
 
Bij aanmelding van een nieuw lid geldt een éénmalig inschrijftarief van € 35,-. 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 t/m 31 juli. 
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Machtiging  
Ondergetekende machtigt hierbij Muziekvereniging Excelsior Dalfsen om maandelijks de bedragen die 
verschuldigd zijn aan contributie te incasseren van zijn of haar bankrekening. Deze machtiging wordt tot 
wederopzegging gegeven voor onbepaalde tijd of tot de opzeggingsdatum van het lidmaatschap. De 
geïncasseerde bedragen kunnen tot 30 dagen na incasso via uw eigen bank worden teruggeboekt op uw 
eigen rekening. De incasso zal maandelijks aan het eind van de maand worden verricht. 
 

 

IBAN-nummer  

Naam rekeninghouder  

Ingangsdatum  

Handtekening  

 
Dit aanmeldingsformulier uitsluitend inleveren bij de secretaris via bestuur@excelsiordalfsen.nl of in de 
brievenbus van De Vier Gezichten. Voor vragen over de betalingen kunt u contact opnemen met de 
penningmeester via penningmeester@excelsiordalfsen.nl of voor overige vragen kunt u terecht bij de 
contactpersonen van de afdelingen te vinden op www.excelsiordalfsen.nl – bestuur. 

 
In te vullen door de secretaris 

 Datum ontvangst  Datum ingevoerd  


