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BeneVia Adviesgroep B.V. te Dordrecht is hoofdsponsor van het Dordrechts Philharmonisch Orkest 

Verzoek tot inschrijving als lid van het Dordrechts Philharmonisch Orkest 
 

Naam nieuw lid 
 

 

Naam ouder/voogd  

(indien nieuw lid jonger is dan 18 jaar) 

 

 

Plaats 
 

 

Handtekening 

(indien nieuw lid 

jonger is dan 18 

jaar graag 

ondertekening door 

ouder of verzorger) 

Ondertekening 

is verplicht 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende /het aspirant lid verzoekt hierbij om inschrijving als lid van het Dordrechts 

Philharmonisch Orkest te Dordrecht, per (datum)      , 20  

 

Hij/zij verklaart bekend te zijn met de rechten en de plichten die uit dat lidmaatschap 

voortvloeien. Deze staan gezamenlijk vermeld in de statuten van de vereniging, in het 

“Welkomstboekje” en in de “Phileriaan”. 

 

Achternaam  

Roepnaam  ❑ Man ❑ Vrouw 

Voorletters  

Geboortedatum  Dag  Maand  Jaar  

Adres  

Postcode en 

woonplaats 
 

Telefoon thuis  
Telefoon 

mobiel 
 

Telefoon werk  

IBAN  

E-mail adres  

Soort lidmaatschap Te bespelen instrument 

❑ Leerling muziekschool 

❑ Phil Kidzz 

❑ Phil Young 

❑ Blokfluitgroep 

❑ Grootorkest 

❑ Phil’s Bigband 

❑ PHIL GOOD 

❑ Phil Spaß 

 

 

Ondergetekende / het aspirant lid stemt ermee in dat deze gegevens worden gebruikt voor 

verenigingsdoeleinden, ondermeer communicatie over interne en externe activiteiten en de 

bezorging van De Phileriaan. Voorts geeft ondergetekende / het aspirant lid toestemming 

voor het maken en gebruiken van foto's gemaakt tijdens activiteiten van de vereniging voor 

de promotie (van activiteiten) van de vereniging DPhO 

• op de website van de vereniging  

• op sociale-media accounts van de vereniging 

• in het verenigingsblad de Phileriaan en persberichten of krantartikelen 

 

http://www.dpho.nl/
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BeneVia Adviesgroep B.V. te Dordrecht is hoofdsponsor van het Dordrechts Philharmonisch Orkest 

WEL in bezit van eigen instrument NIET in bezit van een eigen instrument 

❑ Ondergetekende is in het bezit van een eigen 

instrument: 
 

Merk:  
Type- en serienummer:  

❑ Ondergetekende is niet in het bezit van een eigen 

instrument en wenst zodra een instrument van het 
Dordrechts Philharmonisch Orkest ter beschikking 
komt dat instrument in bruikleen te ontvangen. 
Ondergetekende zal hiervoor een aparte 
bruikleenovereenkomst ondertekenen. 

❑ Ondergetekende wenst voor het eigen instrument 
via het Dordrechts Philharmonisch Orkest een 
instrumentverzekering af te sluiten. 
 
Ondergetekende verzoekt daarom om een 
verzekeringsformulier. Na ondertekening hiervan 
wordt het formulier door de instrumentenbeheerder 
van het Dordrechts Philharmonisch Orkest aan de 
verzekeringsmaatschappij gestuurd. Na acceptatie 
door de verzekeringsmaatschappij gaat de 
verzekering in. 

 
❑ Voor deze verzekering zijn een aantal zaken van 

belang. Wij verzoeken u deze te specificeren: 
 Nieuwwaarde: 
 Dagwaarde: 
 
 Het is mogelijk om extra's aan het instrument te 

verzekeren. Tevens kunt u hierna bijzonderheden 
aan het instrument opgeven: 

❑ Ondergetekende is niet in het bezit van een eigen 
instrument en wenst via het Dordrechts 
Philharmonisch Orkest via (bijvoorbeeld) een 
huurkoopregeling een instrument aan te schaffen. 

❑ Ondergetekende wenst hierover verder te worden 
geïnformeerd. 

❑ Ondergetekende is niet in het bezit van een eigen 
instrument en ontvangt bij deze het hierna 
genoemde instrument in bruikleen van het 
Dordrechts Philharmonisch Orkest. 
Ondergetekende zal hiervoor een aparte 
bruikleenovereenkomst ondertekenen. 
Merk: 
Type- en serienummer: 

 
De borgsom voor het in bruikleen (te) ontvangen 
instrument is € 150,--. 

Betaling van deze borgsom zal plaatsvinden direct na 
ontvangst van een nota van de penningmeester van 
het Dordrechts Philharmonisch Orkest. 

❑ Ondergetekende wenst via het Dordrechts Philharmonisch Orkest muzieklessen te gaan volgen. Hij/zij 
verklaart hiermede op de hoogte te zijn van de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen aan de 
vereniging. 

 

Wilt u het inschrijfformulier inleveren bij de ledenadministratie (zie briefhoofd). Het bestuur 

geeft u binnen 2 maanden na ontvangst van het formulier terugkoppeling op uw aanvraag 

van het lidmaatschap. 

 

De Phil zal de door u verstrekte gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze 

bestemd zijn (ledenadministratie, financiële administratie en communicatie). 

 

De volgende contributiebedragen zijn van toepassing (tarieven per 1 oktober 2016) 

▪ Leden tot 16 jaar € 15,-- per maand = € 180,-- per jaar 

▪ Leden van 16 jaar en ouder € 22,50 per maand = € 270,-- per jaar 

LET OP ! 

De contributie gaat in op de 1e dag van de 1e volle maand van inschrijving. 

In de contributie is geen rekening gehouden met eventueel te betalen bedragen voor onder 

andere: 

▪ Muziekles; 

▪ Instrumentverzekering; 

▪ Huur instrumenten. 

Hiervoor zullen aparte nota’s worden gestuurd. 

 

Wij verzoeken u de bank te machtigen de contributie automatisch aan ons over te schrijven. 

 

Het volgende rekeningnummer is te gebruiken: NL12 INGB 0001 7201 96 

ten name van Dordrechts Philharmonisch Orkest te Dordrecht. 

 

Opzegging van lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren waarbij een opzegtermijn 

van 2 maanden geldt. Over de opzegperiode blijft een lid contributie verschuldigd. 

http://www.dpho.nl/

