Algemene voorwaarden en informatie lidmaatschap
Muziekvereniging Unisson

2021-2022
U wilt lid worden van onze vereniging
Muziekvereniging Unisson kent de volgende lidmaatschappen met bijbehorende contributie:
- Jeugd t/m 17 jaar
€ 6,75 per maand
€81,- per jaar
- Volwassenen vanaf 18 jaar €13,50 per maand
€162,- per jaar
- Steunend lid
€ 3,50 per maand
€42,- per jaar
Om leden uit hetzelfde gezin tegemoet te komen is er de volgende kortingsregeling:
- Elk 2e en volgende lid uit hetzelfde gezin, met hetzelfde woonadres dat geen eigen
inkomsten heeft krijgt 50% korting op de contributie.
U wilt lid worden en les nemen:
Als u lid wordt van onze vereniging en les neemt, dan geldt het volgende:
U wordt door ons aangemeld bij Kaliberkunstenschool en u wordt lid wanneer de lessen
starten. De contributieheffing en het lidmaatschap gaat dus pas in vanaf het moment dat u les
krijgt. Indien er niet direct plaatsingsmogelijkheden zijn, komt u mogelijk op een wachtlijst. De
leerling coördinator en Kaliber Kunstenschool houden u op de hoogte. De vereniging betaalt
het lesgeld en berekent dit aan u door.
Omdat u lid bent bij muziekvereniging Unisson betaalt u het HaFaBra tarief bij Kaliber
Kunstenschool. Muziekvereniging Unisson geeft hoge korting op het hieronder beschreven
HaFaBra Kaliber tarief aan leerlingen. Het lesgeld is een totaalprijs. Dit houdt in dat u mee kan
spelen in ensembles, u theorieles krijgt, een theorieboek en dat u theorie- en praktijkexamen
kunt doen. Rechtstreeks les bij Kaliber Kunstenschool is ruim vijfenveertig procent duurder
dan via Unisson.
Voor het nemen van lessen kunt u kiezen uit 20 min les per week of 30 min les per week.

Soort les
individueel
individueel

36 lessen
Tijdsduur
20 min
30 min

Kaliber
656,-982,--

<21 jaar
Unisson Voordeel
387,04 268,96
579,38 402,62

Kaliber
969,-1299,--

>21 jaar
Unisson Voordeel
552,33
416,67
740,43
558,57

Kiest u voor het slagwerk, dan is er de mogelijkheid om lessen te volgen bij onze eigen
instructeur Folkert Buis. De tarieven hiervoor zijn hetzelfde als wanneer uw kind naar Kaliber
Kunstenschool gaat.
Aanmelden / Opzeggen
Voor aanmeldingen geldt dat dit het gehele jaar door mogelijk is. De opzegtermijn is een
maand.
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Wat krijgt u hiervoor?
- Bij voldoende aanmeldingen voor een instrument, les in Boekelo. Op dit moment geldt
dit voor: trompet, dwarsfluit, klarinet, saxofoon en slagwerk. In overleg met Kaliber
Kunstenschool is het mogelijk meer instrumenten in Boekelo aan te bieden.
- U krijgt een in bruikleen gesteld muziekinstrument en behandelt deze met zorg
- Wij zorgen voor onderhoud van het instrument
- U wordt lid van de Landelijke Federatie (K.N.M.O.) de contributie komt voor onze
rekening
- Kortingsregeling voor meerdere leden uit één gezin
- Voor leerlingen tot 21 jaar krijgt u 20% korting op het genoemde HaFaBra tarief (reeds
verrekend, zie kolom kortingsprijs)
Voorwaarden:
De aan muziekvereniging Unisson verschuldigde contributie dient u maandelijks te betalen.
Wij vragen u dit via een automatische periodieke overschrijving te doen. U kunt hiervoor zelf
opdracht geven aan uw bank. U maakt het over aan Penningmeester Muziekvereniging
Unisson op IBAN: NL40INGB0002395491. Lesgelden dient u te voldoen, na ontvangst van de
factuur.
Wanneer een leerling lid wordt van Muziekvereniging Unisson zal hij/zij na ongeveer een jaar
les instromen in het leerlingenorkest (donderdag 18.30-19.15uur). Na het behalen van het Aexamen bepaald de dirigent wanneer hij/zij zal instromen in het orkest (donderdagavond
19.30 – 21.30 uur). Voor de drumband geldt dat de instructeur bepaald wanneer een leerling
doorstroomt naar de drumband (woensdagavond 20.00 – 21.30 uur).
Wij verwachten van elk lid een bepaalde inzet. Op de eerste plaats natuurlijk thuis oefenen,
wekelijks de repetities bijwonen en aanwezigheid bij concerten. Daarnaast kunnen we een
beroep op u doen voor hulp bij het oud papier halen (ouders), helpen bij organiseren van
activiteiten, etc.
Indien u als (ouders van een) leerling bepaalde vragen of problemen heeft, kunt u terecht bij
de leerling coördinator. Ook indien u vragen of problemen heeft met de docent of met Kaliber
Kunstenschool en u komt er samen niet uit, dan kunt u zich tot de leerling coördinator richten.
Hopelijk bent u voldoende geïnformeerd, maar bij vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk
altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Edgard Quittner,
Leerling coördinator,
Muziekvereniging Unisson
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