
Algemene voorwaarden Algemene Muziekvereniging Zeewolde

1. Het lidmaatschap:
Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving en blijft 
gehandhaafd tot de datum van schriftelijke opzegging bij de secretaris.

2. Contributie:
De AMVZ maakt onderscheid in 4 verschillende lidmaatschappen.
 Seniorleden: voor leden van 16 jaar en ouder bedraagt de contributie € 

18,- p.mnd.
 Juniorleden: voor leden tot 16 jaar bedraagt de contributie € 13,50 

p.mnd.
 Leerlingen die nog niet bij het opleidingsorkest spelen: bedraagt de 

contributie € 5,- p.mnd.
 Leden van dweilorkest Nep-Tunes: bedraagt de contributie € 5,- p.mnd.

Over niet gevolgde repetities wordt geen restitutie verleend.
De Algemene Ledenvergadering heeft het recht contributie verhogingen toe te 
passen.
De contributie dient vooraf te worden voldaan. Leden dienen zelf de betaling van 
de verschuldigde contributie te regelen.

3. Verplichtingen:
Het lid verplicht zich bij het aangaan van het lidmaatschap de wekelijkse 
repetities bij te wonen en deel te nemen aan concerten, uitvoeringen en 
buitenoptredens. Bij afwezigheid dient vooraf bericht te worden gegeven aan de 
secretaris.

4. Gebruik instrument en jas
Het door de vereniging beschikbaar gestelde instrument en jas dienen zorgvuldig
onderhouden te worden. Beschadigingen dienen direct aan het bestuur te worden
gemeld. Het instrument en de jas mogen alleen worden gebruikt voor de AMVZ. 
Een uitzondering hierop kan met het bestuur besproken worden.

5. Einde lidmaatschap:
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging bij de secretaris van de 
vereniging. Contributie blijft verschuldigd tot het moment van opzegging.
Na opzegging dienen het instrument, de bladmuziek en de jas onbeschadigd en 
gereinigd ingeleverd te worden.

6. Statuten en huishoudelijk reglement:
De statuten en het huishoudelijk reglement staan op de website van de AMVZ.

7. Aanpassingen algemene voorwaarden:
De AMVZ kan onder alle omstandigheden de algemene voorwaarden aanpassen 
zonder hier vooraf melding van te maken. Er kan geen aanspraak op enige 
rechten worden gemaakt door eventuele fouten in de bestaande documentatie. 
Bij eventuele verschil van mening is de beslissing van het bestuur leidend en 
definitief.


