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Showkorps  “Jonge Kracht” 

Stationsstraat 10, 

4421 AK  Kapelle. 

 

 

www.jongekrachtkapelle.nl  

Secretariaat: 

Mevr. S.M. Hartman 

Westhavendijk 124, 

4463 AE  Goes 

Tel. 0113-215118 

Email: hartman51@europe.com  

                       

     

   Inschrijfformulier  Showkorps  “Jonge  Kracht” 
                                       Kapelle  -  Biezelinge 

 

Naam :  ………………………………………………………. 

Achternaam :  ………………………………………………………. 

Adres :  ………………………………………………………. 

Postcode/Woonplaats :  ………………………………………………………. 

 

Geboortedatum :  ………………………………………………………. 

 

Naam ouders 

 

:  ………………………………………………………. 

:  ………………………………………………………. 

Adres :  ………………………………………………………. 

Postcode/Woonplaats :  ………………………………………………………. 

 

Telefoonnummer :  ………………………………………………………. 

Mobielnummer :  ………………………………………………………. 

E-mail adres :  ………………………………………………………. 

 

Instrument :  ………………………………………………………. 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Showkorps “Jonge Kracht” 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens contributie en/of muzieklessen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Showkorps “Jonge Kracht”.  
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. Ik begrijp 
dat ik met ondertekening lid word van Showkorps “Jonge Kracht” en daarmee een betalingsver-
plichting aanga. Met het ondertekenen van dit formulier ga ik akkoord met de privacyverklaring van 
Showkorps “Jonge Kracht”, Kapelle-Biezelinge. 

 

Rekeningnummer  

(IBAN) 

                    

 

De  tenaamstelling  van  de  rekening  is: 

Naam:                   ………………………………………………………………... 

Plaats:                   ………………………………………………………………... 

 

Datum:   -   - 2 0             

 

Handtekening:                 

http://www.jongekrachtkapelle.nl/
mailto:hartman51@europe.com
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Contributie  
Het verenigingslidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het bijbehorende contributiebedrag is daarom ook 
verschuldigd per kalenderjaar en niet naar rato van het aantal maanden dat men in het eerste 
lidmaatschapsjaar lid is.  
Lidmaatschap – Contributie 2018   €160,-  
Je bent van harte welkom ! Door het lidmaatschap wordt verwacht dat je deelneemt  aan de optredens en 
activiteiten die door de vereniging  worden ondernomen en aangeboden. Als je lid bent geworden van 
Showkorps “Jonge Kracht” ontvang je een instrument en een uniform in gebruik om aan de optredens deel te 
kunnen nemen. . 
Lesgeld 
Muziekleerlingen volgen de lessen bij de Zeeuwse Muziekschool, of bij een door Showkorps “Jonge Kracht” 
aangestelde instructeur. De lesgelden worden via incasso samen met het contributiegeld door de 
penningmeester geïnd.   
Sponsorlidmaatschap  
Je steunt de vereniging en haar missie met een jaarlijkse bijdrage van minimaal €10,-. Hiervoor ontvang je, als 
je dit op prijs stelt, informatie over de optredens en de activiteiten van de vereniging.  Als betrokkene bij de 
vereniging word je uitgenodigd voor bijzondere bijeenkomsten, en ontvang je het Jaarverslag van de 
vereniging.  
Opzeggen  
Lidmaatschap loopt per kwartaal. Afmelden moet – schriftelijk (of via e-mail) - gebeuren bij de secretaris van de 
vereniging, en gaat (indien mogelijk) het volgende kwartaal in.  
Doe het afmelden liefst zo vroeg mogelijk, zodat de secretaris de afmelding ook tijdig kan verwerken.  

 

 


