
 

IN
    

 Voor:   Harmoni

 Slagwerk

 Opleidin

  Happy B

 

 

Achternaam:   …

Roepnaam:   …

Geboortedatum:  …

Adres:    …

Postcode & plaats:  …

Telefoonnummer (evt. ouder(s

1) ……………………………

E-mailadres (evt. ouder(s)/verz

1) ……………………………

  

Welke muzikale opleiding heb

…………………………………

 

Gewenst instrument: …………

 

Bezit je zelf een instrument?   

     

 
Eerder lid geweest van De Een

Via onze website en social med

activiteiten van onze verenigin

 
       Ik heb geen bezwaar tegen

       te zien ben 

INSCHRIJFFORMULIER 
     

onieorkest 

erkgroep 

ding  ……………… 

y Beatz 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

s)/verzorger(s)):   

………… 2) …………………………

erzorger(s)):    

………… 2) …………………………

eb je reeds gevolgd?   …………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

 Nee 

Ja,   Merk: …………………………

  Nummer: ………………………

endracht:   Nee 

Ja, van   ………………t/m ……

 

ediakanalen houden we iedereen graag op de h

ging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en 

en het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik

z.o.z. 
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………………. 

………........... 

…..…………. 

………........... 

………........... 

………………   

………………  

……................ 

………………. 

……………. 

…………….. 

…….......... 

…………. 

e hoogte van de  

en video’s. 

 ik mogelijk  



 

Pagina 2 van 2 

 

 

Graag willen we ook van je weten of dat je nog over andere vaardigheden/kwaliteiten be-

schikt die wellicht ingezet kunnen worden voor onze vereniging. Geef aan wat je nog meer in 

huis hebt (denk bijvoorbeeld aan bespelen van ander instrument/zang/bestuurlijk/ 

commercieel/boekhoudkundig/ICT/klussen etc.) 

 

1)  ………………………….………….   2)  …………………….…………………… 

 

Als je 18 jaar of ouder bent, word je automatisch ingedeeld bij het ophalen van oud papier, 

volgens een opgesteld rooster. Er wordt een keer per 2 weken op donderdagavond en 1 keer in 

de maand op woensdagavond opgehaald, in principe ben je 2 keer per jaar aan de beurt. 

Mocht je jonger zijn dan 18 jaar wordt een van je ouders geacht mee te helpen (dit geldt niet 

voor aspirant-leden). 

 

 

Uden,   …………..   20 ….   Indien nog geen 16 jaar ook de naam en  

      handtekening van één van ouders of  verzorgers. 

 

Handtekening:     Handtekening: 

 

 

 

Naam:   ………………………………… 

 

 

Dit aanmeldingsformulier graag ingevuld terugmailen, opsturen of inleveren tijdens de les of 

repetitie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ria van Osch 
 

Ledenadministratie 

Muziekvereniging De Eendracht 
 

 

 

Bijlage: privacyverklaring 
 

 

 


