AANVRAAGFORMULIER NMF
Persoonsgegevens
Naam: ................................................................................................................... M / V
Adres: .............................................................................................................................
Postcode: ................................................ Plaats: ...........................................................
Land: ..............................................................................................................................
Telefoonnummer(s): ......................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................
Geboortedatum: ................................. Geboorteplaats:.................................................
Nationaliteit: ..................................................................................................................
Burgerservicenummer (BSN): .......................................................................................
Rekeningnummer (IBAN):.............................................................................................
BIC-code: ........................................................................................................................

Instrument
Voor welk instrument dien je een aanvraag in? Vermeld ook eventuele belangrijke details, zoals
bijvoorbeeld 'cello en stok / 7/8 viool / 5-snarige contrabas', 'pedaalharp', etc.

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
* De NMF-collectie bestaat uit vleugels, harpen, strijkinstrumenten en -stokken die in bruikleen
kunnen worden gegeven. Voor de bruikleen gelden de ‘Algemene Voorwaarden’ die zijn gepubliceerd
op de website van het NMF.

Administratiekosten
Het NMF brengt administratiekosten in rekening bij het behandelen van iedere aanvraag. De factuur
wordt opgemaakt zodra de aanvraag door de Instrumenten Commissie ontvankelijk is verklaard. De
kosten worden kwijtgescholden als de aanvraag is afgewezen.

Bijlagen
Zie pagina 2 voor de vereiste bijlagen. Let op: een aantal bijlagen dient digitaal te worden aangeleverd!
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. Bij vragen kun je altijd bellen met Frits
Schutte of Geertje van der Linden: 020 6221255.
Digitale bijlagen graag naar:
Papieren bijlagen naar:

vanderlinden@muziekinstrumentenfonds.nl
Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Postbus 11912
1001 GX Amsterdam

1

Bijlagen
1. Motivatie (digitaal in een Word-document)
Zie voor de criteria van een aanvraag ook het informatieblad “Het aanvragen van een instrument” op
onze website. Uit je motivatie moet in ieder geval duidelijk naar voren komen:
- Waarom je een ander instrument nodig hebt;
- Wat je hebt geprobeerd om je huidige instrument te (laten) verbeteren;
- Wat je van een ander instrument verwacht;
- Of, en zo ja welke instrumenten je hebt geprobeerd en wat daaruit je conclusies
waren;
- Waarom je niet uit eigen middelen het benodigde instrument kunt aankopen;
- Wat je ideeën zijn over je eigen ambities en de ontwikkeling van je carrière;
- Welke ideeën je hebt om je als ambassadeur in te zetten voor onze stichting.
2. Curriculum Vitae (digitaal in een Word-document)
Geef in een levensomschrijving een duidelijk beeld van je studieverloop en van je muzikale activiteiten.
Vermeld daarbij steeds eerst de betreffende jaartallen gevolgd door de activiteit. Wij zien graag de
volgende onderwerpen uitgesplitst:
- Muzikale opleiding
- Masterclasses en cursussen
- Concoursen
- Orkesten / ensembles / bands
- Kamermuziek
- Solistische optreden
- Overige muzikale activiteiten (bijv. compositie, directie, parallelstudies, etc.)
3. Opname
Wij ontvangen graag een recente beeld- en/of geluidsopname waarop een lyrisch en een technisch
fragment van jou te horen is. Dit kan via een dvd of cd, maar ook door vermelding van een link waarop
je via internet te beluisteren bent.
4. Aanbevelingsbrieven of -emails (minstens 2)
Wij ontvangen graag minstens 2 aanbevelingsbrieven of –e-mails van docenten en/of musici van naam
die je aanvraag ondersteunen. Brieven moeten zijn voorzien van een handtekening. E-mails worden
alleen geaccepteerd als de auteur de afzender is.
5. Juryrapporten
Als je hebt deelgenomen aan concoursen, ontvangen wij graag een kopie van het betreffende
juryrapport. Ook examenresultaten kunnen van belang zijn bij je aanvraag.
6. Studie of werk
Stuur kopieën van documenten die je situatie onderschrijven, zoals een kopie van je inschrijving aan
de vakopleiding, je arbeidsovereenkomst, en/of je inschrijving bij de KvK.
7. Gezichtsfoto (digitaal)
Wij ontvangen graag een digitale foto van je gezicht. Die bewaren we in ons persoonsbestand, zodat we
snel weer een beeld bij je hebben wanneer we je een tijdje niet hebben gezien.
8. Kopie van je laatste belastingaangifte
Of als je dat niet hebt een kopie van een recente overzichtsbrief van de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO) of als je dat ook niet hebt, een kopie van je meest recente bankafschrift.
Indien aanvrager minderjarig: graag de inkomensgegevens van ouders/verzorgers.
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