Algemene Leerlingen Overeenkomst
Muziekschool OBK Rhenen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

De lessen worden gegeven gedurende het schooljaar met uitzondering van schoolvakanties en
feestdagen.

2.

Betaling van het lesgeld dient vooraf te geschieden in 3 termijnen, vervaldatum 1e termijn 1 oktober,
vervaldatum 2e termijn 1 december, vervaldatum 3e termijn 1 maart. De tarieven voor het nieuwe
schooljaar worden jaarlijks in april vastgesteld. De betalingen dienen binnen 14 dagen te worden
voldaan n.a.v. een toegestuurde rekening. Bij niet-werkende leerlingen jonger dan 18 jaar is het
lesgeld verschuldigd door één der ouders of diegene die de voogdij resp.de pleegouderlijke zorg
uitoefent.

3.

De leerling wordt opgeleid voor een landelijk erkend diploma van de -Koninklijke Nederlandse
Federatie van Muziekverenigingen- en dient hiervoor het examen af te leggen.
***OBK subsidieert gedurende 5 jaar de leskosten met max 40 %.

4.

Bij het verlaten van de vereniging tijdens het 1e schooljaar worden de gesubsidieerde leskosten tot de
datum van beëindiging niet teruggevorderd. Vanaf het 2e schooljaar worden de gesubsidieerde
leskosten van het voorgaande schooljaar teruggevorderd, er vindt geen restitutie plaats van betaalde
leskosten in het lopende schooljaar. In geval van langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio kan
men in overleg met het bestuur hiervan worden vrijgesteld doch er vindt geen restitutie plaats van
betaalde leskosten.

5.

De leerling, in opleiding voor het A-diploma, is verplicht de wekelijkse groepsrepetitie te bezoeken van
het Beginners- of het Beginners(+) orkest, als een leerling geen juiste invulling hieraan geeft wordt het
volledige lesgeld doorberekend naar de leerling.
Het bestuur kan in goed overleg hiervan afwijken als er bijzondere redenen aan ten grondslag liggen.

6.

De leerling is vanaf aanvang der lessen lid van de vereniging, men is hiervoor contributie
verschuldigd, daarvoor wordt gratis een muziekinstrument in bruikleen verstrekt en groepslessen
gegeven.
De contributie dient gedurende 12 maanden per jaar in vaste termijnen te worden voldaan op onze
bankrekening. Bij uitschrijving als lid wordt een opzegtermijn van 3 maanden gehanteerd.

7.

Bij wanbetaling, zulks ter beoordeling van het bestuur, worden de lessen met onmiddellijke ingang
gestopt. Het lidmaatschap voor de leerlingen in opleiding voor diploma A wordt beëindigd.
De betalingsverplichtingen worden gehanteerd volgens art. 4 en art. 6.

8.

Na het behalen van diploma A treedt de leerling toe in het orkest, als de leerling geen juiste invulling
hieraan geeft wordt het volledige lesgeld voor de vervolgstudie, per maand in rekening gebracht.

9. Als de leerling het lidmaatschap beëindigd, binnen 1 jaar nadat het diploma A of B is behaald wordt
het gesubsidieerde deel van het lesgeld over 1 vol schooljaar teruggevorderd.
***

Leerlingen worden gedurende 5 jaar in de gelegenheid gesteld het A-diploma en het B-diploma te behalen tegen een sterk
gereduceerd tarief van de werkelijke leskosten en kunnen daarmee na het behalen van het A-diploma toetreden tot het
harmonieorkest.
Na totaal 5 jaar studie, waarin de diploma’s A, B gehaald kunnen worden, wordt er door de vereniging geen subsidie meer
verleend.
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Tarieven schooljaar 2019/2020 Muziekschool OBK Rhenen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarieven Muziekschool OBK m.i.v. 1-9-2020
•

AMV cursus voor groepen 4 en 5 van de basisschool (start na de herfstvakantie)
Kosten € 35,-- per cursus van 16 klassikale lessen van 45 min
Eenmalig betalen

Lesgeld instrumentale opleiding

•

ca 38 lessen in schooljaar

tot 18 jaar, 18 tot 21 jaar, vanaf 21 jaar

Instrumentale opleiding diploma

€ 384,--

€ 432,--

€ 480,--

€ 588,--

€ 588,--

€ 588,--

blaasinstrument, slagwerk, lesduur 30 min.
Dwarsfluit lesduur 20 min.

Betalen in 3 termijnen, 1 oktober, 1 december
en 1 maart.
•

Na afloop van 5 jaar studie wordt vol tarief berekend

Betalen in 3 termijnen, 1 oktober, 1 december,
en 1 maart.
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