
 
 

Harmonie Wilhelmina 
Mgr. Godschalkstraat 20 
5275BR  Den Dungen 

Formulier volledig ingevuld inleveren bij secretaris: 
Alfo van Schijndel 
Mgr.Godschalkstraat 20 
5275BR Den Dungen 
e-mail: secretaris@wilhelminadendungen.nl 

 

AANMELDINGSFORMULIER 
 
Onze harmonievereniging telt inmiddels een respectabel aantal leden. Maar er is zeker nog volop 
plaats voor uitbreiding en nieuwe leden zijn dus van harte welkom. Door het bestuur van Harmonie 
Wilhelmina wordt steeds bekeken, op basis van beschikbaarheid van instrumenten en 
opleidingsruimte, waar nieuwe leden geplaatst kunnen worden.  

 
De contributie van onze vereniging wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering opnieuw 
vastgesteld en bedraagt in 2022 voor volwassen leden € 18,50 per maand en voor jeugdleden (jonger 
dan 18 jaar) € 13,25 per maand. Ondersteunende leden (leden die géén spelend lid zijn van een van 
de orkesten) betalen € 5,00 per maand. 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………..………. 

 
Voorletters: ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Roepnaam: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail adres: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
meldt zich aan als lid voor:  O  Jeugdslagwerkgroep / Slagwerkklas 
   O  Opstaporkest / blazersklas 

   O  Leerlingenorkest 
   O  Slagwerkgroep 
   O  Harmonieorkest 
   O  Ondersteunend lid 
 
De vereniging vindt privacy van haar leden erg belangrijk. In ons privacy-statement kunt u lezen op 
welke manier wij hier invulling aangeven. Daarnaast heeft de vereniging een gedragscode. U kunt ons 

privacy-statement en gedragscode vinden op onze website of opvragen bij de secretaris. Tot slot heeft 

de vereniging een huishoudelijk reglement. Deze kunt u opvragen bij de secretaris.  
 
Door het invullen en inleveren van dit formulier, gaat u tevens akkoord met het ontvangen van onze 
nieuwsbrief, Het Harmonienieuws. Met deze nieuwsbrief worden belangrijke zaken gedeeld die voor 
leden zeer belangrijk zijn. Mocht u de nieuwsbrief toch niet willen ontvangen? Geef dit dan aan bij de 

aanmelding.  
 
Wil je niet dat jij herkenbaar op foto’s of film staat die door de vereniging worden gemaakt en 
geplaatst, dan moet je dat zelf aangeven bij onze secretaris. Natuurlijk zijn de personen die namens 
onze vereniging kunnen publiceren op onze website of facebook, wel geïnstrueerd hoe zij hier integer 
mee om kunnen gaan. 
 

A.u.b. ook de machtiging op de volgende pagina invullen.

Lidnummer: 



Doorlopende machtiging          S€PA 

 

 

 
Naam incassant 

 
: HARMONIE WILHELMINA 

 
Adres incassant 

 
:  VOLLEY 18 

 
Postcode incassant 

 
:  5275 LA 

 
Woonplaats incassant 

 
:  DEN DUNGEN 

 
Land incassant* 

 
:  NEDERLAND 

 
Incassant ID 

 
: NL76ZZZ402176870001 

 
Kenmerk machtiging 

 
:  CONTRIBUTIE 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Harmonie Wilhelmina om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens maandelijkse contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Harmonie Wilhelmina. 

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] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC] :  ………..…………………………. 

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening  

 


