
Aanmeldingsformulier   

Naam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Postcode en woonplaats……………………………………………………………………………………………………………………... 

Geboortedatum…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Emailadres…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Inschrijfdatum……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ik meld mij aan voor    0 muziekles    0 het aspirantenorkest    0 het symfonisch blaasorkest    0 de snuffelcursus              
Graag aankruisen wat van toepassing is. 
 

Instrument: ……………………………………………..    

0 Ik heb een eigen instrument    0 Ik wil dit instrument huren.    Graag aankruisen wat van toepassing is. 
 

Ik ben bij Excelsior terecht gekomen via ………………………………………………………………………………………………. 

Ondertekening (voor leden onder de 16 jaar is handtekening van ouder of voogd vereist) 

Middels ondertekening ga ik akkoord met de opslag van persoonsgegevens bij Excelsior. Hier is de  privacy policy van 
toepassing op (www.excelsiorpijnacker.nl/privacy).  

Ik geef hier op voorhand    0 wel toestemming    0 geen toestemming    voor publicatie van foto’s op de website. 
Graag aankruisen wat van toepassing is. 

Plaats …………………………………………..  Datum ……………………     Handtekening: …………………………………………………. 

 

De contributie, het lesgeld en de huur van een instrument kunt u per maand of per kwartaal overmaken op rekening 
NL05RABO0354405276 t.n.v. Muziekvereniging Excelsior Pijnacker. Wilt u de bedragen laten afschrijven van uw 
rekening, dan graag onderstaande machtiging invullen.   

 

Machtiging (optioneel) 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Muziekvereniging Excelsior Pijnacker om van 
diens ondergenoemde rekening de bedragen af te schrijven die verschuldigd zijn aan Muziekvereniging Excelsior 
Pijnacker aangaande contributie, lesgeld en/of huur. 

 Naam:  

 Adres:  

 IBAN: 

 Naam rekeninghouder:  

Plaats …………………………………………..  Datum ……………………     Handtekening: …………………………………………………. 



Bedragen Contributie, Lessen en Huur (per 1 januari 2023)   
 

Lidmaatschap Symfonisch Blaasorkest: 
– Jeugdleden (tot 18 jaar) € 39,40 per kwartaal 
– Volwassenen (vanaf 18 jaar) € 78,75 per kwartaal 

Lidmaatschap Aspirantenorkest: 
– Jeugdleden (tot 18 jaar) € 18,75 per kwartaal 
– Volwassenen (vanaf 18 jaar) € 30,- per kwartaal 
– Voor leerlingen van Excelsior is het eerste jaar gratis 

Lesgeld (38 privélessen van 30 min per jaar): 
– Jeugd (tot 18 jaar) € 131,25 per kwartaal 
– Volwassenen bedraagt € 165.75 per kwartaal 

Lesgeld (38 privélessen van 30 min per jaar) zonder deelname aan aspiranten of orkest: 
– Jeugd (tot 18 jaar) € 187,50 per kwartaal 
– Volwassenen bedraagt € 225,00 per kwartaal 

Snuffelcursus (4 proeflessen) € 30,- 

Huur instrumenten: € 21,00 per kwartaal 

Colofon  
Muziekvereniging Excelsior 
Repetitieruimte: Stanislascollege, Sportlaan 3a, 2641 AZ Pijnacker 
Lesruimte: Buurt en Zo, Prins Hendrikstraat 28, 2641 HK Pijnacker. 
Repetitietijden: maandag 19.00 – 19.45 Aspirantenorkest en 20.00 – 22.15 Symfonisch Blaasorkest  
Bankrekening: NL05RABO0354405276 
 

Contactpersoon: Rob de Koning (Secretaris), p/a Sportlaan 3a, 2641 AZ,  Pijnacker. Email: 
secretaris@excelsiorpijnacker.nl  

 

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij of per post opsturen naar de secretaris van de 
vereniging. Een gescand formulier mailen naar de secretaris is ook mogelijk. 


