INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP & MUZIEKLES
Muziekvereniging Ons Genoegen Rhenen
Naam:…………………..…………………….……………………………………
Adres:……………………….……………..………………………………………
Postcode:……………………….... Woonplaats: ………….…………………...
Vaste & mobiele tel.:…………….……..……… / ………………………………
Geb. Datum: ……………………..………….

M/V

E-mail:……………………………………………….………………………………
IBAN: NL…………………………..……..…………………………………………
Meldt zich aan voor lidmaatschap van Muziekvereniging Ons Genoegen
Meldt zich aan voor instrument:…………….…………….
Inschrijfdatum: ..……../…..……/……….....
O Huur instrument van Ons Genoegen:

JA / NEE

Meldt zich aan voor muziekles:
O Opleiding op instrument; 20 min. les per week (jeugd/student)
O Opleiding op instrument; 30 min. les per week (jeugd/student)
O Volwassenen (21+): afspraken en verrekening lessen rechtstreeks via docent
Ingangsdatum muziekles: …….../………./……………
Zijn er omstandigheden die OG moet weten met betrekking tot de (sociale)
vaardigheden en gezondheid van de leerling? Zo ja, welke?
………………………………………………………………………………
Verklaring:
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij:
1. Als spelend lid zoveel mogelijk orkestrepetities zal bijwonen en zal
deelnemen aan de muzikale activiteiten van de vereniging;
2. Voor de inning van de contributie en de eventuele instrumentenhuur een
automatische incasso afgeeft aan de penningmeester van
muziekvereniging “Ons Genoegen” Rhenen (inning per kwartaal in de
tweede week van de tweede maand);
3. Ondergetekende verklaart zich akkoord met de verplichtingen voor de
lessen en het lidmaatschap van de vereniging inclusief de voorwaarden
(zie ommezijde).
Handtekening
: ……………………………….
(handtekening ouder indien minderjarig)
Inzenden naar:
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Datum : .……………………..

Muziekvereniging “Ons Genoegen” Rhenen
p/a Linda van den Bosch
Groeneweg 69, 3911 PE Rhenen
Informatie: tel. 0317-616760, e-mail:og.muziekles@xs4all.nl

CONTRIBUTIEREGELING
Voor de jeugdleden die starten met het bespelen van een instrument geldt het volgende: voor de eerste vier
maanden (sep. t/m dec.) is geen contributie verschuldigd. Na deze vier maanden, waarna de leerling in principe
start in het orkest, betaalt men contributie. Alle andere leden die via OG muzieklessen volgen betalen vanaf de
eerste maand contributie. Hiermee betaalt men voor de dirigent en het gebruik van de faciliteiten van OG.
Contributie bedragen 2016
Volwassen lid spelend in orkest
€ 19,00 per maand
Jeugd, student, volwassen lid nog € 10,75 per maand
niet spelend in orkest
Jeugd basisschool
€ 7,25 per maand
Contributie dient betaald te worden middels een machtiging. Bij het tekenen van dit formulier gaat u akkoord met
de automatische incasso van de contributie.
LESGELDTARIEVEN
De muzieklessen binnen OG worden gegeven door vakdocenten die hun opleiding aan het conservatorium
hebben afgerond. De lesgeldtarieven voor het seizoen 2016-2017 (36 muzieklessen) zijn als volgt:
Jonger dan 18 jaar
Studenten en lid 18-21 jr Volwassenen vanaf 21 jaar
Individuele lestijd Per jaar
Per les
Per jaar
Per les
Knipkaart systeem, afspraken
en facturering lessen via
20 minuten
395
10,97
420
11,67
docent. Adviestarief
30 minuten
535
14,86
575
15,97
€ 5-6,- (excl.21% btw) /10 min.les
Het eerste jaar ontvangen nieuwe muziekleerlingen (tot 21 jaar) korting: voor 20 min. les € 35, voor 30 min. les
€50,-.Ons Genoegen stelt elk seizoen de lesgeldtarieven opnieuw vast. Hierover worden de muzikanten tijdig
geïnformeerd. Indien meerdere leerlingen (t/m 18 jaar) uit één gezin les hebben wordt er 10% korting berekend
over het laagste lestarief.
De lesgeldtarieven zijn niet dekkend. Ons Genoegen subsidieert de opleiding van elke leerling uit (gemeentelijke)
subsidies, donaties, sponsoring en overige inkomsten (o.a. papier ophalen).
De gemeente Rhenen heeft een ‘geld-terug-regeling’ om bij een tijdelijk (laag) inkomen subsidie te verlenen voor
het volgen van muziekles, zie www.minimaregelingen.nl/Rhenen.aspx
LESVOORWAARDEN

Betaling dient vooraf te geschieden in drie termijnen (vervaldata: 1 okt, 1 dec, 1 mrt). U ontvangt hiervoor
een rekening. De betaling van muzieklessen voor volwassen leden (21+) gaat via de docent.

Lessen worden gegeven vanaf 29 augustus 2016 tot 1 juli 2017 m.u.v. schoolvakanties.

De inschrijving wordt jaarlijks verlengd. Opzegging van de muzieklessen kan per termijn plaatsvinden (voor
e
e
1 nov. voor de 2 termijn, voor 15 feb. voor de 3 termijn, voor 1 juli voor het nieuwe seizoen).

Lestijden en plaats worden in overleg met de docent(e) vastgesteld. De individuele lessen duren 20 of 30
minuten of anders indien aangegeven of overeengekomen. Lestarieven worden dan aangepast.

Als de muziekles uitvalt door ziekte of verhindering van de docent dan wordt deze les op een ander
moment aangeboden. Als de leerling de muziekles zelf afzegt, wordt de les wel afgetekend.

Muziekles bij en lid worden van OG houdt in dat muzikanten deelnemen aan één van de orkesten van OG.
Separaat muziekles is dus niet mogelijk. Een leerling kan reeds na enkele maanden les deelnemen aan
Start2Play (orkestrepetitie op woensdagen van 16.45-17.30u – onder voorbehoud -); hierin worden de
eerste beginselen van het samenspelen geleerd. Wanneer het benodigde niveau is bereikt stromen de
leerlingen door naar de vervolgorkesten (ter beoordeling aan de docent en in overleg met dirigent).

Volwassen startende muzikanten zijn niet verplicht deel te nemen aan het startorkest (Start2Play) en
stromen zo snel mogelijk in in het middenorkest (Music4Fun).
INSTRUMENTEN

Bij een opleiding op een instrument kan (indien voorradig) een instrument van de vereniging worden
verstrekt. De huurprijs bedraagt in 2016 € 6,50,- per maand (dubbeltarief voor fagot) en wordt per
machtiging betaald. De leerling zorgt in overleg met de docent zelf voor het dagelijkse onderhoud van het
instrument en gaat zorgvuldig met het instrument om. Schade dient te worden gemeld aan het
sectiebestuur Jeugd & Muziekopleiding.

Ons Genoegen stimuleert de aanschaf van een eigen instrument. De vereniging kan desgewenst
bemiddelen in huur, huurkoop of koop van instrument.

Het kan voorkomen dat er voor een bepaald instrument een wachtlijst is of dat er geen instrument
beschikbaar is.

Instrumenten die bij OG gehuurd of bespeeld worden zijn verzekerd voor schade.
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