
 

 

 AANMELDIN
 
Achternaam (aspirant-)lid  
  
Voornaam / voorletters     
 
Adres     
  
Postcode / woonplaats  
 
Tel.nr. /  gsm-nr.   
 
E-mail adres    
 
Geboortedatum   
 
Welk instrument zou je graag willen gaan 
 
Wil je dit instrument via de KWOV huren?
 
Wil je (via de KWOV) lessen bij 
 
Heb je al eerder lessen gevolgd?

 
Lesperiode en behaalde diploma’s
 
 
ondergetekende, ………………………
 
ouder / verzorger van …………………..
 

 verklaart dat hij/zij of zijn/haar zoon/dochter aan de verplichtingen die de vereniging 
stelt aan het lidmaatschap en aspirant
bijgaande “voorwaarden lidmaatschap”.

 Gaat akkoord met de verzending van (digitale) rapporten door Boogie Woogie naar 
de vereniging (bij het les nemen bij Boogie Woogie)

 Gaat akkoord met automatische afschrijving per 
aan het (aspirant-)lidmaatschap

 

  

AANMELDINGSFORMULIER  LIDMAATSCHAP  KWOV

 :                                                                                                    

 :                                                             m / v

 :                                                                                                                            

 :   

 :  

 :  

 :   

e graag willen gaan bespelen? …………………………………………

Wil je dit instrument via de KWOV huren?  ………………………………………………………..

Wil je (via de KWOV) lessen bij BoogieWoogie volgen? ………………………………………

Heb je al eerder lessen gevolgd? 0 nee 
0 BoogieWoogie via een andere vereniging 
0 BoogieWoogie particulier     
0 anders , nl. …………………………………………………  

esperiode en behaalde diploma’s :……………………………………………………………………

, ……………………………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………………...

verklaart dat hij/zij of zijn/haar zoon/dochter aan de verplichtingen die de vereniging 
stelt aan het lidmaatschap en aspirant-lidmaatschap zal voldoen, zoals beschreven in 
bijgaande “voorwaarden lidmaatschap”. 

verzending van (digitale) rapporten door Boogie Woogie naar 
de vereniging (bij het les nemen bij Boogie Woogie). 

oord met automatische afschrijving per kwartaal van alle kosten, verbonden 
lidmaatschap van de vereniging (waaronder contributie, borg, huur 

 Z.o.z. 

GSFORMULIER  LIDMAATSCHAP  KWOV 

:                                                                                                    

:                                                             m / v 

:                                                                                                                                                           

……………… 

……………………………………………………….. 

……………………………………… 

andere vereniging  

0 anders , nl. …………………………………………………   

:…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………... 

verklaart dat hij/zij of zijn/haar zoon/dochter aan de verplichtingen die de vereniging 
lidmaatschap zal voldoen, zoals beschreven in 

verzending van (digitale) rapporten door Boogie Woogie naar 

van alle kosten, verbonden 
van de vereniging (waaronder contributie, borg, huur 



 

 
   
 

en onderhoud instrument) en met automatische afschrijving van eventuele 
lesgelden, examengeld en huur instrument van Boogie Woogie in twee termijnen 
(oktober en maart). 

 Stemt in met de Privacy policy (AVG) zoals weergegeven op de website van de 
KWOV. Door aanvaarding van deze privacy policy stemt het lid, of de ouders van 
aspirant-leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, onder meer in met 
het gebruik door de KWOV van beeld- en geluidsmateriaal waarop hij of zij is 
afgebeeld of waaraan hij of zij heeft meegewerkt. Het beeld en geluidsmateriaal 
gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere activiteiten van Kon. 
WOV zal uitsluitend worden gebruikt voor PR- en publicatiedoeleinden. Natuurlijk 
gaat de KWOV zorgvuldig om met de beeld en geluidsmaterialen. Er wordt niets 
geplaatst waardoor leden en leerlingen schade kunnen ondervinden. 

 
handtekening         datum     
 
 
Dit formulier s.p.v. volledig ingevuld en met handtekening (maak evt.een kopie voor jezelf) 
sturen naar: 
Secretaris: Ineke Wisselink, e-mailadres: info@kwov.nl 
postadres: Secretariaat KWOV, de Bank 11, 7101RR Winterswijk 
 
De secretaris zal na ontvangst van dit formulier contact met je opnemen. 
 
 
 

VOORWAARDEN  LIDMAATSCHAP  KWOV 2022 
 
Het semi-aspirantlid, aspirant-lid en lid verplicht zich tot:  
 muzikale scholing en/of instroom in het orkest volgens het opleidingsplan 
 deelname aan alle muzikale activiteiten (repetities en optredens) 
 deelname aan activiteiten die bijdragen aan het in stand houden van de vereniging 
 zorgvuldig gebruik van de verenigingseigendommen, zoals 

- een instrument met toebehoren, volgens de voorwaarden van het huurcontract  
- toebehoren voor het instrument bij straatoptredens (o.a. lessenaar (harpje) voor het marsenboekje) 
- bladmuziek / marsenboekje 
- een muziekmap  
- een uniform (colbert, pantalon, stropdas/choker, hoofddeksel) 

 schade door onzorgvuldig gebruik of vermissing wordt in rekening gebracht (contant) 
 machtiging verlenen tot automatische afschrijving van:  

 
        -        lesgeld en examengeld (indien van toepassing) per lesseizoen volgens het geldende tarief van Boogie Woogie te  
                 Winterswijk 
        -        contributie 2020: (per jaar) 

spelend lid van 16 jr. en ouder  €  184,50 
 spelend in orkest en jonger dan 16 jr.  €   92,- 

lesvolgend en niet spelend in een orkest €  46,-  
Slagwerkers tot 16 jaar die alleen lid zijn van de slagwerkgroep betalen driekwart van de contributie, € 69,-.

 Slagwerkers vanaf 16 jaar die alleen lid zijn van de slagwerkgroep betalen driekwart van de contributie, € 138,50. 
Slagwerkers betalen € 46,- per jaar als bijdrage voor het gebruik en het in goede staat houden van het slagwerk- 
instrumentarium. 

 



 

 
   
 

De contributie, het bedrag voor huur en onderhoud instrument KWOV en de bijdrage gebruik en het in goede staat houden 
van het slagwerk worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het voorgaande 
kalenderjaar. 
(Aspirant)leden met eigen instrument kunnen dit via de vereniging verzekeren en zich hiervoor aanmelden bij de secretaris.  
 
Gezinskorting op de contributie wordt (op aanvraag) toegepast indien een lid uit het gezin reeds de volledige contributie 
betaalt:    
-    het 2e thuiswonende gezinslid krijgt dan 25 % korting op het eigen tarief;    
-    het 3e en volgende thuiswonende gezinslid krijgt dan 50% korting op het eigen tarief,  
met dien verstande dat bij het toepassen van de korting geldt dat de contributie nooit minder kan bedragen dan € 46,- per 
thuiswonend gezinslid.  
 

- huur instrument muziekschool    op aanvraag 
- huur en onderhoud instrument KWOV    €   67,--  per jaar 
- bijdrage gebruik en het in goede staat houden van het slagwerk €   46,--  per jaar, alleen voor slagwerkers 
- borgsom instrument KWOV     €   50,--  
- borgsom bij uitreiking uniform    €   35,-- 

 Men dient zelf voor een blouse en zwarte sokken en zwarte schoenen te zorgen.  
Borgsommen worden gerestitueerd na inlevering, met verrekening van evt. op dat moment geconstateerde schade.  
 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een half jaar.  
Het lidmaatschap wordt aangegaan van 1 juli t/m 30 juni als men lessen volgt bij Boogie Woogie. De lesgeldverplichting 
gaat men namelijk aan voor het volledige cursusjaar van 1 augustus tot 1 augustus van het daaropvolgende jaar (volgens 
voorwaarden BoogieWoogie).  
Bovengenoemde gelden worden om administratieve redenen via automatische incasso door de KWOV per kwartaal geïnd. 
 
Op 16-jarige leeftijd gaat, na goedkeuring door de ledenvergadering, het aspirant-lidmaatschap (beneden 16 jr.) over in 
lidmaatschap, waarna men stemrecht krijgt. Het lid krijgt hiervan bericht. Elk lid ontvangt de statuten en het huishoudelijk 
reglement. Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk per 30 juni of 31 december. De opzegging dient schriftelijk te 
geschieden gericht aan de secretaris, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 
  



 

 
   
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
DOORLOPENDE MACHTIGING 
Naam incassant:       De Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging (KWOV) 
Adres incassant:       de Bank 11 
Postcode incassant:  7101 RR          Woonplaats incassant: Winterswijk 
Land incassant* :     Nederland    Incassant ID:                 
Kenmerk machtiging: ……………………………………………………………. 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De Koninklijke 
Winterswijksche Orkest-Vereeniging (KWOV) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 
…………………………………………………………………………………………………. 
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van De Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging (KWOV). 
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. 
 
Naam : 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres : 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode : ………..………………Woonplaats……..……………….…………….…………… 
 
Land* : 
……………….………………………………………………………………………………… 
 
Rekeningnummer [IBAN] : ………..……………………………………….  
 
Plaats en datum : …..………………….…..…………………….. Handtekening 
 
 
 
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden. 

 
Dit formulier invullen, ondertekenen en toezenden naar de secretaris van de KWOV,  
Ineke Wisselink, de Bank 11, 7101 RR  Winterswijk. 

 


