KONINKLIJK ERKENDE
SCHUTTERIJ ST.JOB
LEUKEN - WEERT
WWW.SINTJOB.NL
Tel. 0495-586743
Inschrijfformulier
Ondergetekende (naam ouder/verzorger bij minderjarige): …………………………..……………………
wil ondergenoemde/zichzelf* aanmelden als lid van schutterij St. Job Leuken-Weert per …../….../20…

Achternaam

:……………………………….

Voorletters :…………………………………

Roepnaam

:……………..…………….…

Geb. datum :…………………………………

Telefoon

:……………..…………….…

Mobiel nr.

:………………..…………….….

Adres

:……………………………….

Postcode

:………………..…………….….

Woonplaats

:……………………………….

E-mail

:………………...……………….

Bovengenoemde wordt bij deze aangemeld voor de/het*
MUZIEKKORPS / VENDELGROEP / EXERCITIEGROEP / SCHIETEN*
Indien u zich aanmeldt voor het muziekkorps betreft dit:
Het leren bespelen van : Dwarsfluit / Piccolo / Slaginstrument*
Ik heb wel/geen* muzikale ervaring en/of muzikale opleiding.
Contributie voor muzikanten in opleiding
- Contributie leden tot 18 jaar met RICK-opleiding € 11,50 per maand.
- Contributie leden vanaf 18 jaar met RICK-opleiding € 13,00 per maand.
- Contributie leden tot 18 jaar met voorbereidende muziekopleiding € 6,50 per maand.
Het contributiebedrag gaat in bij aanvang van de muziekopleiding en kan pas beëindigd worden aan het
einde van het kalenderjaar wanneer de muziekopleiding wordt gestopt.
Betaling van de contributie
- De contributie voor jeugdleden (geen muzikant in opleiding) tot 18 jaar bedraagt € 60,00 per jaar.
- Voor leden vanaf 18 jaar bedraagt dit € 84,00 per jaar.
- Partners van leden betalen € 66,00 per jaar.
- Steunende leden betalen € 48,00 per jaar.
We verzoeken u deze contributie te voldoen via de Rabobank NL62 RABO 0156 9188 46 t.n.v. schutterij
St. Job, onder vermelding van uw naam. De instrumenten en andere muziekbenodigdheden krijgt u in
bruikleen van de vereniging.
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Lidmaatschap van de vereniging
Middels dit formulier meldt u zich aan als lid van schutterij St. Job en kunt hierdoor deelnemen aan alle
activiteiten die de vereniging voor de leden organiseert. Een speciale commissie organiseert ondermeer
activiteiten zoals uitstapjes en themafeestjes. Het lidmaatschap eindigt na opzegging op 31 december.
Nadere inlichting
Wanneer u meer wil weten, informeer dan bij een van onze bestuursleden of stuur een mail naar het
secretariaat via secretarissintjob@gmail.com.

Handtekening: _____________________
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Datum: ___________________________

