BIJZONDERE VOORWAARDEN
BIJ HET VOLGEN VAN EEN MUZIEKOPLEIDING BIJ HARMONIE WILHELMINA
POSTERHOLT IN HET CURSUSJAAR 2022-2023
1.

Aspirant-leden jonger dan 18 jaar betalen € 55,- contributie en aspirantleden ouder dan 18 jaar betalen € 75,- contributie. Aspirant-leden zijn de
leden die Opmaat-lessen of een andere muziekopleiding bij de harmonie
volgen.

2.

Actief spelende leden (leden die meespelen in de harmonie) jonger dan 16 jaar betalen € 65,- contributie
en actief spelende leden ouder dan 16 jaar betalen € 75,- contributie.

3.

In februari ontvangt het lid een nota voor de betaling van de contributie. De contributie dient uiterlijk 31
mei betaald te zijn. Betaling in twee termijnen is mogelijk.

4.

Wordt men na 30 juni lid, dan betaalt men voor dat jaar de helft van de contributie. Hiervoor ontvangt
men dan direct na aanmelding een nota. Deze contributie moet binnen 30 dagen betaald zijn. Betaling in
termijnen is dan niet mogelijk.

5.

Zijn er drie of meer personen uit één gezin lid van de harmonie, dan betalen slechts de oudste twee leden
contributie. Deze regeling geldt alleen voor thuiswonende kinderen die nog geen eigen inkomen hebben.

6.

Leerlingen van de Opmaat-lessen betalen geen lesgeld, alleen contributie.

7.

Wordt het aspirant-lid na de test toegelaten tot de vervolgopleiding, dan krijgen de ouders een
opleidingscontract aangeboden. Dit contract dient uiterlijk op de vermelde inleverdatum bij de harmonie
te worden ingeleverd, ondertekend door een ouder/verzorger.

8.

Leden betalen voor de vervolgopleiding een bedrag van € 150,-. Het resterende bedrag van de
cursuskosten én de examenkosten worden door de harmonie betaald. Een gedeelte van het restbedrag
wordt door de gemeente gesubsidieerd.

9.

De eigen bijdrage voor de vervolgopleiding wordt jaarlijks door het bestuur van de harmonie vastgesteld.
Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de gemeentelijke subsidies. Tegelijk met het
opleidingscontract ontvangt het lid een nota. Uiterlijk na 60 dagen dient de eigen bijdrage betaald te zijn.
Betaling in twee termijnen is mogelijk. Is de eigen bijdrage na 60 dagen niet volledig betaald, dan kan de
vervolgopleiding door de harmonie worden stopgezet. Er wordt in dat geval een bedrag van € 100,- in
rekening gebracht voor de reeds gevolgde lessen.

10. Volgen er drie of meer personen uit één gezin tegelijkertijd een opleiding bij de harmonie, dan betalen
slechts de twee meest betalende personen het volledige bedrag. De anderen betalen dan ieder de helft
van de eigen bijdrage. Deze regeling geldt alleen voor thuiswonende kinderen die nog geen eigen inkomen
hebben.
11. Mocht uit het schriftelijk of mondeling rapport van de leraar en/of de mentor blijken dat de inzet van een
leerling tijdens de vervolgopleiding niet voldoende is of dat er veel lessen verzuimd worden zonder geldige
redenen, dit laatste ter beoordeling van het bestuur van de harmonie, dan kan het bestuur besluiten dat
de vervolgopleiding gestopt wordt.
*****

