
 
 
 
Inschrijfformulier harmonieorkest 

Opgericht 1 december 1900 
Kon. goedgekeurd 1 september 1970 
KvK: 40516448 
Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen 
Rekeningnr.: NL51 RABO 0110 5055 14 
Postadres:: Schutterskamp 46, 5434 SL Vianen 
Internet: www.harmoniegid.nl 
Email: ledenadministratie@harmoniegid.nl  

 
1. Gegevens lid (s.v.p. alléén invullen rubrieken 1 t/m 4)  
Achternaam …............................................................... Voorvoegsel …..............  
Roepnaam …........................................ Voorletters …....................... Geboortedatum ….....................   M / V   
Adres …....................................................... Postcode en woonplaats …......................................................................  
Telefoon …...................................... Mobiel ….................................. Email …...........................................................  
Inschrijfdatum …......................................... Instrument …........................................................................................... 
 
 
2. AVG 
Harmonie Gaudete in Domino hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan 
om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In ons Privacy Policy geven we 
heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Ons Privacy Policy kunt u vinden op 
www.harmoniegid.nl/AVG, tevens vindt u daar de laatste update. Wij vragen uw handtekening voor het lezen en 
akkoord gaan met onze privacy policy, waaronder het plaatsen van foto’s van optredens e.d. op onze website en onze 
Facebook site. 
 
□ Ik heb het gelezen en ben akkoord.         Handtekening: ----------------------------------------- 

 
3. Machtiging  
Gegevens betalingsplichtige – in te vullen indien afwijkend van ‘Gegevens lid’ 
 
Achternaam …............................................................. Voorvoegsel …............. Voorletters …............. M/ V …....... 
 
Adres …....................................................... Postcode en woonplaats …......................................................................  
Telefoon …...................................... Mobiel ….................................. Email …........................................................... 
 
4. S.v.p. aankruisen hoe u de contributie wilt voldoen, bij voorkeur mogelijkheid 1: 
 

O 1. Ik machtig harmonie Gaudete in Domino om jaarlijks mijn contributie in één keer van mijn rekening 
af te schrijven in april.  

O 2. Ik machtig harmonie Gaudete in Domino om jaarlijks mijn contributie in twee gelijke delen 
van mijn rekening af te schrijven in april en in september.  
Ibanbankrekeningnummer: …................................................................................  
Tenaamstelling rekeningnummer: …................................................................................................  

O 3. Ik zorg zelf voor overschrijving van de contributie in één keer in april. Handtekening:  
O 4. Ik zorg zelf voor overschrijving van de contributie in twee gelijke delen. 

De eerste keer begin april en de tweede keer begin september. 
 

----------------------------------------- 
 
5. Instrumentregistratie en Gebruikersovereenkomst 
 
In bruikleen ontvangen instrument 

 
 
Datum: …....................... 

Instrument …................................................................ Handtekening harmonie: 
 
Merk …............................. 
 
Registratie nr……………………...... 

 
 
 
-----------------------------------------  

http://www.harmoniegid.nl
mailto:ledenadministratie@harmoniegid.nl
http://www.harmoniegid.nl/AVG,


Dit ingevulde- en ondertekende formulier inleveren/opsturen naar bovenstaand postadres of mailen naar: 
ledenadministratie@harmoniegid.nl 

 
 
 
Vervolg -5. Instrumentregistratie en Gebruikersovereenkomst 
 
Indien instrument in eigendom (i.v.m. opgave verzekering) 

 
 
 
Handtekening harmonie: 

 
Instrument …........................... Merk ….......................................  
 
Waarde € ……………… Registratie nr………….……………......  

 -----------------------------------------  
 
6. In bruikleen ontvangen Datum: 

…...........
 

 
Buitenuniform: 

 
Concertuniform:  

Jas: Ja/ Nee Broek: Ja/ Nee Dempers      Ja/ Nee 

Broek: Ja/ Nee Zwarte blouse: Ja/ Nee Muziekmap:     Ja/ Nee 

Stropdas: Ja/ Nee Blauwe blouse: Ja/ Nee Instrumentharpje:    Ja/ Nee 

Hoofddeksel: Ja/ Nee Strikje: Ja/ Nee Mondstuk:     Ja/ Nee 

 Sjaaltje: Ja/ Nee Marsboekje:     Ja/ Nee 
Handtekening:  Halskoord saxofoon: Ja/ Nee 

             -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------

---------------  

    
 

 
7. Beëindiging lidmaatschap 
 
Ik wens met ingang van …............... (datum) mijn lidmaatschap te beëindigen. 

 

 Akkoord instrumentbeheerder: 
Instrument: Ik heb mijn instrument ingeleverd  
op …................... (datum) 

 

  
----------------------------------------- 

Uniformen: Ik heb mijn uniformen met toebehoren 
gereinigd ingeleverd bij: 

 
Handtekening harmonie: 

…........................................................... (Naam) 
 
op …................... (datum) 

 

 ----------------------------------------- 
 
Overige attributen 

 
Handtekening: 

Dempers: Ja/ nee Mondstuk: Ja/ nee  

Muziekmap: Ja/ nee Marsboekje: Ja/nee  

Instrumentharpje: Ja/ nee Halskoord saxofoon: Ja/ nee ----------------------------------------- 
 
Akkoord instrumentbeheerder datum …......................... 

 
paraaf …......................... 

Ingekomen bij secretaris datum …......................... paraaf …......................... 
Verwerkt ledenlijst datum …......................... paraaf …......................... 
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