Aanmeldingsformulier
Vult u alstublieft beide zijden van het formulier zo volledig mogelijk in, zodat wij u altijd correct kunnen
aanschrijven, mailen of bellen. U kunt het formulier opsturen naar of afgeven bij het secretariaat:
Derek Dirven, Dorpsstraat 13a, 5737 GA te Lieshout.
Persoonlijke gegevens
Achternaam

Tussenvoegsels

Roepnaam

Voorletters

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres (straat)

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnr.
(vast + mobiel)
E-mail adres
Machtiging
Ondergetekende machtigt de penningmeester (Incassant ID: NL25ZZZ402357880000) om, tot weder
opzegging, de door haar/hem verschuldigde contributie of lesgeld te innen van:
IBAN
U kunt deze machtiging op elk moment weer intrekken en afgeschreven bedragen waar u niet mee
akkoord bent laten storneren. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Ondertekening
Plaats
Datum
Handtekening
Minderjarig?
 handtekening ouder

Jouw privacy is belangrijk voor St Caecilia. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je
lidmaatschap te beheren en onze activiteiten te kunnen uitvoeren. We hechten veel waarde aan de
bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring
leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens nodig hebben en
hoe we deze gebruiken. U vindt de privacyverklaring op onze website.

Wilt u een muziekinstrument (leren) bespelen, vul dan ook onderstaande vragen in.
Welk instrument?
Dwarsfluit

Trompet

Hobo

Hoorn

Fagot

(Schuif)Trombone

Klarinet

Bariton / Euphonium

Saxofoon

Bastuba

Slagwerk (Drumband)

Heeft u een eigen instrument?
JA
NEE

merk / type:
Zodra het door u gewenste muziekinstrument beschikbaar is, wordt er contact opgenomen.

U bent al muzikant
In welk orkest wilt u instromen?
Opleidingsorkest

Junior Drum Performance

Harmonie-orkest

Slagwerkgroep

Seniorenorkest
Speelt u ook nog bij een
andere muziekvereniging?
Opleidingen
Heeft u of volgt u een
muziekopleiding?
Heeft u muziekdiploma’s

NEE

JA,

NEE

JA,

NEE

JA

welke:

waar / wanneer
welke / datum behaald

Na aanvang van de muzieklessen of zodra u plaats heeft genomen in een orkest zal de machtiging ingaan.

Gebruiken beeld- en audiomateriaal
Tijdens de activiteiten van de vereniging wordt regelmatig gebruik gemaakt van media door derden of in opdracht
van St Caecilia. Denk hierbij aan foto-, video- of audioregistraties. Wilt u aankruisen als St Caecilia de door haar
verkregen foto-, video- of audioregistraties niet mag gebruiken voor publicatie en marketing op:
Onze website
Ons clubblad “De Kiosk”
Onze Facebookpagina’s
Publicaties ter promotie van onze activiteiten in programmaboekjes,
kranten en tijdschriften

Opzeggen lidmaatschap
Afmelden als lid van Harmonie St Caecilia dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat
Eventueel teveel geïncasseerde contributie wordt, met in achtneming van de opzegtermijn van één
kalendermaand, gerestitueerd.

In te vullen door secretariaat
Ontvangstdatum:

Ingangsdatum:

Naar HOC / bestuur:

Lidnummer:

