
Muziekvereniging Kunst Na Arbeid 

www.knahouten.nl 

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap/lessen  (versie 01-2018) 
 

Opgave voor : □ Fanfare □ SlagwerkgroepMPB  
 
Familienaam: __________________________________________________________ 
 
Voor- en roepnaam: _____________________________________________ M/V 
 
Adres: __________________________________________________________ 
 
Postcode en plaats: __________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: _________________________/ 06-nummer ______________________ 
 
Geboortedatum: _________________________ 
 
E-mailadres: _________________________ 
 
Instrument: _________________________ Eigen bezit? Ja / Nee 
 
Reeds diploma? Nee / Ja, niveau: A / B / C   Instrument: ________________ 
 
Contributie:  
De contributie voor het lidmaatschap bij KNA bedraagt € 227,00 per jaar (van 1 jan. t/m 31 dec.). Jeugdleden (tot 18 jaar) 
betalen € 196,00 per jaar. Indien u bij meer dan 1 afdeling speelt betaalt u 25% van de jaarcontributie extra. In overleg met 
de penningmeester kan er in termijnen betaald worden. Bij betaling vóór 1 maart van het betreffende kalenderjaar wordt € 
14.00 korting verleend. De contributie dient geheel betaald te zijn voor 1 april van het betreffende kalenderjaar. Bij begin of 
beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het jaar kan met de penningmeester overlegd worden over het 
verschuldigde bedrag. De contributie wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. 
 
Lessen 
38 individuele lessen A en B diploma (25 min les)   Kosten: € 496,- per jaar 
38 groepslessen A diploma (2 pers 30 min les; 3 pers 45 min les) Kosten: € 302,- per jaar 
38 individuele lessen C en D diploma (35 min les)   Kosten: € 597,- per jaar 
 
Opzegregeling: 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat ( Pr. Marijkeweg 2, 3991 BN Houten) per  
1 januari of 1 juli van het contributiejaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. KNA heeft statuten en een 
huishoudelijk reglement, die op aanvraag verkrijgbaar zijn bij het secretariaat. Door invulling en inlevering van dit 
aanmeldingsformulier verklaart de aanmelder/ster, of zijn of haar ouders/verzorgers, bekend te zijn met de contributie-, lesgeld- 
en opzegregelingen van KNA en hiernaar te zullen handelen. 
 
Welkom bij de vereniging!  
Dit formulier graag retourneren aan: Carla Titulaer, Pr. Marijkeweg 2, 3991 BN Houten, e-mail: secretaris@knahouten.nl 

 
Houten, datum: ______________________   Handtekening ouder of verzorger: _________________ 
 

Na ontvangst van het getekende formulier krijgt u van de docent bericht over de start van de lessen en van KNA over de betaling 

Penningmeester: G. Vernooij , Prins Clausstraat 28, 3991 BX Houten 
Betaling: Bankrekening NL64INGB0004731886 t.n.v. muziekvereniging Kunst na Arbeid Houten. 
Secretariaat: Carla Titulaer, Pr. Marijkeweg 2, 3991 BN Houten, e-mail: secretaris@knahouten.nl 

  
Contactpersonen leerlingen: Fanfare/ Slagwerk/Algemeen:  Inhoudelijk: docenten 
  Administratief: secretaris@knahouten.nl 

http://www.knahouten.nl/
mailto:secretaris@knahouten.nl

