Ons Genoegen Renswoude
Maaike van Saane
Secretaris
Nijborg 2
3927 DD Renswoude
e-mail: secretaris@onsgenoegen.org

Geachte,
Van harte welkom bij Harmonievereniging Ons Genoegen Renswoude! Bij deze brief zitten
twee formulieren. Nadat deze ingevuld zijn, kunnen de formulieren geretourneerd worden
naar Ons Genoegen. Vervolgens krijg je van ons, digitaal of op papier, een welkomstmap
met daarin allerlei handige informatie.
Met het eerste formulier kun je ingeschreven worden als lid van Ons Genoegen. Wij innen
het contributie- en lesgeld via een automatische incasso. Via het tweede formulier kun je
ons machtigen het contributiebedrag en/of het lesgeld via een automatische incasso van
je rekening af te schrijven. De contributie en het lesgeld bedragen in 2018:
Contributie
Per jaar
Per kwartaal
Basiscontributie
€ 277,35
€ 69,34
Kortingen:
Gezin
€ 50,00
€ 12,50
Eigen instrument
€ 27,52
€ 6,88
AMV
€ 13,12
€ 3,28
Automatische incasso
€ 5,92
€ 1,48
Lesgeld
Per jaar
Per kwartaal
Studerend voor diploma A (20 min. les)
€ 161,12
€ 40,28
Studerend voor diploma B (30 min. les)
€ 228,02
€ 57,00
Studerend voor diploma C (30 min. les)
€ 275,69
€ 68,92
Studerend voor diploma D (30 min. les)
€ 348,25
€ 87,06
N.B. Leerlingen AMV betalen géén lesgeld.
Je kunt beide ingevulde formulieren inleveren bij de leerlingencommissie, per post
versturen naar Ons Genoegen (Nijborg 2, 3927 DA Renswoude) of inscannen en e-mailen
naar secretaris@onsgenoegen.org. Heb je vragen over deze formulieren of over Ons
Genoegen in het algemeen? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken via
secretaris@onsgenoegen.org.
Met vriendelijke groet,
Maaike van Saane
Secretaris Ons Genoegen Renswoude
Ps. Kijk ook eens op www.onsgenoegen.org!

Bankrelatie Ons Genoegen - NL41 RABO 0355 1090 42 – Rabobank Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEDEN
Graag binnen twee weken na ontvangst ingevuld terugsturen
Jouw gegevens
Achternaam: .............................................................................................
Voorletters: ..................... Roepnaam: ...................................................
Geboortedatum: .......................................................................................
Adres: ........................................................................................................
Postcode: ......................... Woonplaats: .................................................
Telefoonnummer: .....................................................................................
E-mail: .......................................................................................................
E-mail ouders (bij minderjarigen): ............................................................
Ingangsdatum lidmaatschap: ....................................................................
Soort lidmaatschap (meerdere antwoorden mogelijk):
o
Lid harmonieorkest
o
Leerling blaasinstrument, instrument: …………………………..
o
Leerling slagwerk
o
Leerling AMV
Gewenste contributiebetaling:
o
Per kwartaal
o
Per half jaar
o
Per jaar
Eigen instrument:
o
Ja
o
Nee
Veiligheidstraining gevolgd:
o
EHBO
o
BHV
(wanneer we zelf in BHV en EHBO kunnen voorzien, hoeven we tijdens activiteiten geen
derden in te huren)
Privacy:
o
Ja, ik geef toestemming om foto’s waar ik op sta te gebruiken op uitingen van Ons
Genoegen, zoals op de website en sociale media.
o
Ja, ik geef toestemming om foto’s waar ik op sta te gebruiken op reclame-uitingen
van Ons Genoegen, zoals op flyers en in de krant.
Harmonievereniging Ons Genoegen Renswoude voldoet aan de AVG. Zie de privacy
policy op de website voor meer informatie: www.onsgenoegen.org/privacy.

Handtekening : ................................................................
(Indien minderjarig: handtekening ouder/verzorger)

DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA
Graag binnen twee weken na ontvangst ingevuld terugsturen
Onze gegevens
Naam incassant
Adres incassant
Postcode incassant
Woonplaats incassant
Land incassant
Incassant ID
Kenmerk machtiging

: Harmonievereniging Ons Genoegen
: Nijborg 2 (Postbus 4)
: 3927 DA (3927 ZL)
: Renswoude
: Nederland
: NL22ZZZ405063270000
: .................................................................................

Jouw gegevens
Achternaam: ........................................................................................................
Voorletters: ..................... Roepnaam: ...............................................................
Adres: ...................................................................................................................
Postcode: ......................... Woonplaats: ............................................................
Land : ...................................................................................................................
Rekeningnummer [IBAN] : ...................................................................................
Plaats en datum : .................................................................................................
Handtekening:

Heb je vragen over de incasso of wil je de machtiging intrekken? Neem dan contact op
met penningmeester Marleen van Capelleveen, via 06-22220410 of
penningmeester@onsgenoegen.org.
Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Harmonievereniging
Ons Genoegen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een
bedrag van je rekening af te schrijven wegens innen contributie en je bank om doorlopend
een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Harmonievereniging Ons Genoegen.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank
naar de voorwaarden.

