inschrijfformulier / lidmaatschapsovereenkomst NEO 2018
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:

Patrick Smeekens
Jack de Rooij
Michel Bulkmans

de Krijntjes 23
Turfgreef 22
Noordkriek 5

4715 AN Rucphen
4715 GJ Rucphen
5056 DH Berkel-Enschot

tel. 0165-343721
tel. 0165-343901
tel. 06-46154075

peers2010@gmail.com
jackenmarina@versatel.nl
michelbulkmans@ziggo.nl

onderstaande lijst volledig invullen (blokletters a.u.b.) en bij voorkeur inleveren bij één van bovenstaande personen

voorletter(s) en roepnaam:

geslacht (m / v):

achternaam:

geboortedatum:

straat-PC-woonplaats:
telefoonnr(s):
e-mail:
wordt lid van NEO m.i.v. (datum):

van:

muziekinstrument:

(IBAN) rekeningnummer:

op naam van:

plaats / datum:

handtekening:

□ blokflluitgroep;

□ muziekopleiding;

□ slagwerkgroep;

□ harmonie;

(voor leden jonger dan 16 jr is handtekening ouder / verzorger vereist)
kenmerk machtiging:

incassant ID:

NL20ZZZ 4028 0321 0000

(wordt achteraf ingevuld door de penningmeester van NEO)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RKKE Harmonie NEO:
- om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, wegens contributie en/of (indien van
toepassing) lesgeldbijdrage e.d., overeenkomstig de opdracht van RKKE Harmonie NEO. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden;
- voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het publiceren van beeldmateriaal namens NEO (zie Privacy policy NEO op website NEO);
LET OP: contributie + lesgeld worden bij leerlingen die vroegtijdig hun lidmaatschap beëindigen voor het resterende lesjaar in rekening
gebracht. Opzegging lidmaatschap NEO kan alleen schriftelijk (of per e-mail) via secretariaat van NEO. Opzegging muzieklessen nieuw lesjaar:
uiterlijk 1 juni van het lopende lesjaar. Contributie / lesgeld worden per kwartaal geïnd.
Contributie + lesgeldbijdrage + evt. subsidie zijn samen kostendekkend voor muzieklessen. Het maximale subsidie bedrag per leerling wordt
door de Gemeente Rucphen bepaald. Leerlingen komen max. 6jr en/of tot leeftijd 19jr voor subsidie in aanmerking. De subsidie voor muziekles
wordt door de Gemeente Rucphen rechtstreeks aan NEO overgemaakt en kan niet door of namens leden worden opgeëist.
vanaf januari 2018 bedraagt de contributie van NEO (excl. lesgeldbijdrage):
- 150,00 euro voor alle leden (leerlingen, majorettes, slagwerkgroep, harmonie) m.u.v. leerlingen blokfluitgroep;
- 3de en 4de gezinslid resp. 50% en 100% contributiekorting. Dit geldt niet v.w.b. de volgorde van lidmaatschap, maar voor de laagste contributiebedragen
(bij ereleden en l.v.v. het contributiebedrag wat normaliter zou gelden). Iemand die lid is van meerdere geledingen binnen NEO betaalt 1x contributie;
voorlopig voorstel lesgeldbijdrage voor het lesjaar 2018-2019:
- 220,00 euro (20min. les per wk, 40wk per jr) voor leerlingen die in aanmerking komen voor subsidie (m.u.v. blokfluit);
- leerlingen die niet meer in aanmerking komen voor subsidie maken zelf afspraken met docent (lesduur, lesgeld, e.d.);
- leerlingen MusiKids (o.a. blokfluit) betalen lesgeld á 150,00 euro (incl. 1x blokfluit, en zijn contributievrij v.w.b. blokfluitgroep), max. 2 jr;
- bestuur van NEO behoudt het recht de lesgeldbijdrage aan te passen als de subsidiebijdrage wijzigt. Dit zal echter altijd vooraf worden gemeld.
Definitieve vaststelling lesgeldbijdrage is mede afhankelijk van subsidiebijdrage en wordt omstreeks juni 2018 vastgesteld.
voor meer informatie kunt u zich evt. richten tot één van de bestuursleden (vermelding boven aan dit formulier)

