
Declaratieformulier Vergoeding Lesgeld

Cursusjaar 

Naam cursist

indien minderjarig

Naam ouder/wettelijke verzorger

Adres

Postcode en plaats

Opleiding bij Scala Meppel Overige

Cursus Hafabra Niveau A B C D

Leraar

Lesgeld cursus €. Maximale vergoeding 25%

Aantal cursusjaren reeds gedeclareerd kopie nota meezenden

Ibannummer 

De aanvrager verklaart hierbij  dat hij/zij de cursus volledig heeft gevolgd.

Datum aanvraag: Handtekening:

….................... …...................................

(* wordt door de penningmeester ingevuld)

UIT TE BETALEN VERGOEDING* per datum

Dit formulier kunt u mailen naar: penningmeester@bazuinmeppel.nl

Per post: Penningmeester CMV de Bazuin, Vledderstraat 3a, 7941  LC Meppel



Huishoudelijk reglement CMV De Bazuin Meppel – vastgesteld op de ALV van 04 november2013 
 

15 

Hoofdstuk 12 
 

Reglement vergoedingen hafabra/majorette opleidingen 
 

 

 
artikel 12.1: 

De vereniging draagt bij in de kosten voor muzikale, dan wel majorette opleiding van haar leden. Deze opleiding dient door het 
bestuur vooraf te worden erkend. 
 
 
artikel 12.2: 

Voorafgaand aan het cursusjaar doet het bestuur bij de behandeling van de begroting tijdens de Algemene ledenvergadering 
een voorstel voor het te vergoeden percentage en daarmee de hoogte van de bijdrage in het lesgeld. Het betreffende 
percentage wordt samen met/als onderdeel van de begroting, tijdens de Algemene ledenvergadering vastgesteld. 
 
 
artikel 12.3: 

Een cursusjaar is gelijk aan een schooljaar en wordt verder in dit reglement aangeduid als “het cursusjaar”. 
 
 
artikel 12.4: 

De bijdrage kan niet hoger zijn dan 70% van het contributiebedrag dat het betreffende lid in het cursusjaar aan de vereniging 
heeft betaald. 
 
 
artikel 12.5: 

De bijdrage wordt verleend over ten hoogste 8 cursusjaren. 
 
 
artikel 12.6: 
De uitbetaling van de bijdrage vindt plaats na het cursusjaar, dus achteraf, maar vóór aanvang van het nieuwe cursusjaar als: 

a. de bijdrage wordt aangevraagd met het daarvoor bestemde declaratieformulier; 
b. bij het declaratieformulier een kopie van de nota van het opleidingsinstituut is gevoegd; 
c. de opleiding gedurende het cursusjaar volledig is gevolgd. 

 
 
artikel 12.7: 

Het recht op een bijdrage voor het cursusjaar vervalt als een verzoek daartoe op 31 december volgend op het cursusjaar niet is 
ingediend. 
 
 
artikel 12.8: 

Op de bijdrage is een terugbetalingsverplichting van toepassing als men de vereniging verlaat. Daarbij wordt een 
verjaringstermijn van drie jaar gehanteerd. Gedurende dit tijdvak vervalt op 1 januari één derde deel van de 
terugbetalingsverplichting. 
 
 
artikel 12.9: 

Het bestuur kan op verzoek van een lid, indien minderjarig vertegenwoordigd door zijn/haar ouder(s) of wettelijke verzorger(s), 
in bijzondere gevallen afwijken van deze regeling. 
 
 
artikel 12.10:  

Het reglement vergoedingen lesgeld hafabra / majorette opleidingen wordt afgedrukt op de achterzijde van het in artikel 12.6a 
en 12.6b genoemde declaratieformulier. Met het ondertekenen van dit formulier verklaart de aanvrager kennis te hebben 
genomen van en in te stemmen met de voorwaarden. Het reglement wordt ook als bijlage bij het aanmeldingsformulier 
gevoegd. 
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