Voorwaarden Muziekvereniging “Lekkerkerk”
Muziekvereniging “Lekkerkerk” kent leden die lid zijn van de MPB, harmonie, leerlingenorkest Futura of
jeugdslagwerkgroep. Daarnaast kunnen de leden ook leerling zijn bij de muziekschool van muziekvereniging
“Lekkerkerk”.
1. Aanmelding
Aanmelding kan alleen plaatsvinden bij het secretariaat door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Het
inschrijfformulier is te downloaden op de site. Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd, totdat een
opzegging door het secretariaat is ontvangen (zie artikel 4).
Aangemelde leerlingen krijgen een bevestiging van de aanmelding.
Bij aanmelding als lid bij Muziekvereniging “Lekkerkerk” verwachten we van ieder lid:
 een actieve deelname
 deelname aan de acties om extra inkomsten te genereren;
 dat het eventuele huurinstrument, bladmuziek en overige eigendommen van de vereniging met zorg worden
behandeld.
2. Plaatsing
2.1 MPB, Futura, harmonie, jeugdslagwerkgroep
De plaatsing van een leerling binnen het orkest kan mits:
 de leerling lid is van Muziekvereniging “Lekkerkerk” en
 er binnen het orkest ruimte is voor het instrument waarop de leerling speelt en het niveau van de leerling dit
toelaat. Mocht er geen ruimte zijn dan wordt de leerling op een wachtlijst gezet.
2.2 Muziekschool
De plaatsing van een leerling is afhankelijk van:
 de beschikbaarheid van het instrument en
 de bezetting bij de docent.
Er zal altijd vanuit Muziekvereniging “Lekkerkerk” naar een oplossing worden gezocht om de leerling alsnog het
gewenste instrument te kunnen aanbieden evenals de bijbehorende lessen, maar soms is er geen andere
mogelijkheid dan of een ander instrument aan te bieden of de nieuwe leerling op een wachtlijst te plaatsen.
2.3 Wachtlijst
Leerlingen die niet kunnen worden geplaatst bij de muziekschool en bij het orkest, worden in volgorde van aanmelding
op een wachtlijst gezet. Zodra een plaats vrij is wordt de eerstvolgende leerling door de muziekvereniging benaderd.
3. Betaling lesgeld en contributie
3.1 Contributie
Betaling van contributie kan alleen plaatsvinden via automatische incasso per maand of bij vooruitbetaling van het
gehele jaarbedrag per 1 september van het lopende jaar.
Muziekvereniging “Lekkerkerk” wordt gemachtigd de lesgelden automatisch te incasseren totdat u zelf de machtiging
intrekt.
Het te betalen bedrag is afhankelijk van leeftijd en of het instrument in eigendom van de vereniging is. Zie hiervoor
artikel 9 en bijlage.
3.2 Lesgeld
Betaling van lesgelden kan alleen plaatsvinden via automatische incasso per maand of bij vooruitbetaling gehele
jaarbedrag per 1 september van het lopende jaar.
Muziekvereniging “Lekkerkerk’ wordt gemachtigd de lesgelden automatisch te incasseren totdat u zelf de machtiging
intrekt.
Het te betalen bedrag is afhankelijk van leeftijd en lidmaatschap van Muziekvereniging “Lekkerkerk”. Zie hiervoor
artikel 9 en bijlage.

3.3 Betalingsverplichting
Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Muziekvereniging “Lekkerkerk” zich het recht
voor de leerling de verdere toegang tot de lessen en de repetitie te ontzeggen.

4. Opzegging van lidmaatschap en beëindiging van de lessen
4.1 Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan gedurende het gehele jaar met een opzegtermijn van 2 maanden, gerekend
vanaf de 1ste van de maand volgende op de opzegging. Voor nieuwe leden die ook lessen afnemen bij de
muziekschool: zie 4.2 Opzegging dient plaats te vinden door middel van een schriftelijk bericht aan de
penningmeester van Muziekvereniging “Lekkerkerk”.
4.2 Beëindiging lessen
Nieuwe leerlingen schrijven zich voor minimaal 1 jaar in voor zowel de muzieklessen als het lidmaatschap. Na dit jaar
geldt er een opzegtermijn van 2 maanden, gerekend vanaf de 1ste van de maand volgende op de opzegging.
Opzegging dient plaats te vinden door middel van een schriftelijk bericht aan de penningmeester van
Muziekvereniging “Lekkerkerk”.
5. Afwezigheid docent
Muziekvereniging “Lekkerkerk” verplicht zich alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen te
waarborgen. Lessen die als gevolg van afwezigheid van de docent uitvallen, zullen na de tweede keer van absentie in
het lesseizoen (gelijk aan het schooljaar) worden ingehaald. Indien dit, om welke reden dan ook, niet lukt, dan zal
restitutie van het lesgeld plaatsvinden vanaf een verzuim van 4 lessen
6. Afwezigheid lid en/of leerling
6.1 Afwezigheid lid
Afwezigheid van het lid tijdens de repetitie dient vooraf te worden gemeld bij het contactpersoon van de MPB, Futura
harmonie of jeugdslagwerkgroep.
6.2 Afwezigheid leerling
Afwezigheid van de leerling dient vooraf te worden gemeld bij de docent.
7. Lesmateriaal/leermiddelen
De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.
8. Voortgang lessen
Leerlingen ontvangen twee keer per jaar een rapport waarin de vorderingen zijn vermeld. Ouders/verzorgers worden
tenminste eenmaal per jaar in de gelegenheid gesteld om met de docent de vorderingen van de leerling te bespreken.
9. Tarieven
In de tarieven wordt onderscheid gemaakt in:
 leeftijd,
 huurinstrument of eigen instrument
 wel of geen lidmaatschap van Muziekvereniging “Lekkerkerk”.
 Informatie over de hoogte van de bedragen kunt u per mail aanvragen.
10. Geen lidmaatschap Muziekvereniging “Lekkerkerk”
Indien een leerling geen lid is van Muziekvereniging “Lekkerkerk” gelden de volgende voorwaarden:
 er is geen deelname mogelijk in samenspel, waaronder inbegrepen het leerlingenorkest Futura of
jeugdslagwerkgroep.
 maximaal 1 keer per jaar zal mogen worden deelgenomen aan de jeugdactiviteiten;
 geen mogelijkheid tot huur van een instrument bij Muziekvereniging “Lekkerkerk’”.
 Nieuwe leerlingen schrijven zich in voor minimaal 1 jaar muziekles daarna is er een opzegtermijn van 2
maanden, gerekend vanaf de 1ste maand volgende op de opzegging.

