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Opgaveformulier voor het lidmaatschap van Phoenix Apeldoorn 

Naam     :  ………………………………………………… m / v * 

Voornaam    :  …………………………… Voorletters ……………………… 

Adres     :  …………………………………………………… 

Postcode en woonplaats  :  …………………………………………………… 

Telefoon    :  …………………………………………………… 

E-mail lid    :  …………………………………………………… 

(indien van toepassing) E-mail ouder/verzorger:  …………………………………………………… 

Geboortedatum    :  …………………………………………………… 

IBAN Banknummer   :  …………………………………………………… 

Datum     :  …………………………………………………… 

Handtekening    :  …………………………………………………… 

*doorhalen wat niet van toepassing is 
Voor kindergroepen is de handtekening van één van de ouders/verzorgers verplicht. 
 

Contributieregeling: 
(Voor toelichting zie het informatieboekje of de algemene voorwaarden, lesseizoen september t/m 
juni) S.v.p. één hokje aankruisen:  
 
0  Bij deze machtig ik Phoenix Apeldoorn om het lesgeld 4x per seizoen af te schrijven         

(rond 1 oktober, 1 december, 1 maart  en 1 mei, terugboektermijn 8 weken) 

0  Ik betaal na ontvangst van een factuur, 1x per seizoen. De contributie maak ik binnen 30 

dagen na ontvangst van de factuur over. 

Allen voor groep 1-2: 0  Lidmaatschap voor een heel seizoen. 

0  Lidmaatschap opzegbaar per maand (tegen een hogere contributie). 

Voor nieuwe leden is eenmalig een inschrijfgeld van € 7,50 verschuldigd.  
 

 
In te vullen door de leiding: 
Ingedeeld in groep   :  …………………………………………………… 

Docent     :  …………………………………………………… 

Ingang lidmaatschap   :  …………………………………………………… 

Bijzonderheden    :  …………………………………………………… 

 

 
In te vullen door de ledenadministratie: 
Ledenadministratie  :  …………………………………………………… 

Indien van toepassing Machtigingsnummer Incasso:  …………………………….   z.o.z. 
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Welkom bij Phoenix Apeldoorn 
 
Wij zij blij dat u zich hebt aangemeld als lid van Phoenix. 
Het bestuur doet haar best om, in samenwerking met de docenten, u een zo groot mogelijk dans-
/zangplezier te bezorgen. 
 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u onderstaande vragen wilt beantwoorden. Dit is geheel 
vrijblijvend; onderstaande antwoorden zijn niet bindend. Het is voor ons waardevol om te weten hoe u 
bij onze vereniging bent gekomen. De vereniging heeft vrijwilligers nodig voor diverse activiteiten.  
Daarom willen we graag weten of u bereid bent om naast het bijwonen van de lessen nog mee wilt 
helpen bij het organiseren van verdere activiteiten bij Phoenix. 
 
Bij voorbaat dank voor de medewerking en veel plezier gewenst bij Phoenix. 
 
Namens bestuur en docenten, 
Nel Brouwer, ledenadministratie 
 
 
Vul één of meerdere mogelijkheden in: 
 

1. Hoe bent u bij Phoenix terecht gekomen? 
 

o via kennissen / familie / vrienden 
o vroeger lid geweest 
o krant, folder 
o telefoongids 
o internet 
o website 
o anders, nl. ……………………………………………….. 

      
 

2. Bij Phoenix organiseren een aantal commissies veel activiteiten voor jong en oud. Deze 
commissies zijn: Kinderactiviteiten commissie, PR-commissie, Kwibuscommissie (Kwibuskrant 
is ons verenigingsblad),Technische commissie, Cursus commissie, Bar commissie en Muziek 
commissie 
o ik wil incidenteel helpen bij kinderactiviteiten 
o ik wil incidenteel helpen bij jongerenactiviteiten 
o ik wil incidenteel helpen bij activiteiten voor volwassenen 
o ik wil desgevraagd zitting nemen in het bestuur  
o ik wil zitting nemen één van de commissies nl: …………………………………….. 


