Muziekvereniging Creona Wieringermeer
Inschrijfformulier
Fanfare - Malletband - Leerlingenopleiding
Door middel van dit inschrijfformulier geeft u uzelf, uw kind of pleegkind op als lid van
Muziekvereniging Creona. Wij leiden leerlingen op voor de diploma’s A en B volgens het
raamwerkplan van de overkoepelende muziekbond. De opleiding voor het A-diploma duurt maximaal
2 jaar evenals de opleiding voor het B-diploma. Indien een leerling niet in staat is binnen deze termijn
het gewenste niveau te bereiken zal overleg worden gevoerd met de leerling en ouders/verzorgers.
Muziekvereniging Creona is geen muziekschool hetgeen betekent dat leerlingen uitsluitend worden
opgeleid met als doel het meespelen in het fanfareorkest of de malletband. Door het deelnemen aan
de opleiding en het afronden daarvan verplicht men zich deel te gaan uitmaken van de fanfare of
malletband. Door het invullen van dit inschrijfformulier verklaart u zich bekend met deze doelstelling
en onderschrijft u deze ook.
De vereniging hanteert Huisregels, het meest recente exemplaar hiervan ontvangt u bij het
inschrijfformulier. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u bekend te zijn met de
Huisregels en deze na te zullen leven.
Muziekvereniging Creona hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy
policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Onze Privacy policy vindt u op de website www.creona.nl of kunt u opvragen bij de secretaris creona@creona.nl

Naam ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Straat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode/plaats ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres ……………………………………………………………………………
Ingangsdatum Lidmaatschap ……………………………………………….
Fanfare / Malletband / Leerling Fanfare / Leerling Malletband * Doorstrepen wat niet van toepassing is
Instrument …………………………………………………………………………….
Datum ……………………………………………………………………………………
Handtekening ………………………………………………………………………..
(ouder / voogd / wettelijk vertegenwoordiger indien jonger dan 16 jaar)*doorstrepen wat niet van toepassing is
Meer informatie over de vereniging vindt u op www.creona.nl
Dit formulier kan worden ingeleverd bij één van de bestuursleden of worden gestuurd naar:
René Zwaan, Aak 23,1771 GA Wieringerwerf

