INSCHRIJFFORMULIER Lidmaatschap muziekvereniging Crescendo Assendelft
Hierbij geef ik mijzelf op als lid van muziekvereniging Crescendo Assendelft.
Datum van inschrijven :

..… - ….. - …..

Voor- en achternaam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

Mobiel telefoonnummer

:

E mail

:

Het instrument dat ik ga bespelen:
Eigen instrument:

ja / nee

Ik ben een BEGINNEND / GEOEFEND muzikant
Het lidmaatschap gaat in per : …. -…. - ….
Dit is tevens de eerste maand dat de contributie ingaat.
Handtekening lid (*) :
(* Bij leden jonger dan 18 jaar handtekening van ouder of voogd)

Contributie

De contributie voor leden jonger dan 21 jaar bedraagt € 12,00 per maand.
De contributie voor leden van 21 jaar en ouder bedraagt € 17,50 per maand.
Voor leden van 21 jaar en ouder die nog studeren bestaat een kortingsregeling. Deze dient men
schriftelijk aan te vragen.
De contributie wordt voldaan via een automatische incasso per kwartaal.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. Er zijn twee datums
waarop het lidmaatschap beëindigd kan worden: 30 juni en 31 december. Bij tussentijdse opzegging,
blijft contributieplicht bestaan t/m hiervoor genoemde datums in het jaar waarin wordt opgezegd.
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DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan muziekvereniging Crescendo
Assendelft om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen teneinde een bedrag van uw
rekening te schrijven wegens contributie. Tevens geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van muziekvereniging
Crescendo Assendelft.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:
Adres:

Incassant ID:
Kenmerk:

Naam lid
Naam rekeninghouder
Email adres
Adres
Postcode en woonplaats

:
:
:
:
:

Rekeningnummer (IBAN)

:

Plaats en datum

:

Wilt u dit formulier zo spoedig mogelijk
inleveren bij, of opsturen naar:

Crescendo Assendelft
Secretariaat:
Wezenland 184
1531 LT Wormer
NL13ZZZ406172160000
Contributie

Handtekening rekeninghouder:

Secretariaat Crescendo
p/a Anneke Bos
Wezenland 184
1531 LT WORMER
famsambos@quicknet.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze ruimte niet beschrijven
Secretariaat:
Datum ontvangst ….. / ….. / …..

Paraaf ontvangst ……................................
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PRIVACYBELEID:
Muziekvereniging Crescendo Assendelft hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Crescendo Assendelft houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Meer informatie vindt u op onze website: www.crescendo-assendelft.nl
TOESTEMMINGSFORMULIER GEBRUIK BEELDMATERIAAL
In het kader van ons privacybeleid en om te voldoen aan de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming vragen wij u om onderstaand formulier in te vullen en ondertekend terug te
sturen naar onze secretaris. In geval van minderjarige leden dient de ouder of verzorger het
formulier in te vullen en te ondertekenen namens het minderjarige lid.
Tijdens optredens, repetities of activiteiten, maakt Crescendo regelmatig beeldmateriaal, dat
gebruikt wordt voor promotiedoeleinden m.b.t. muziekvereniging Crescendo Assendelft, binnen en
buiten muziekvereniging Crescendo Assendelft (op bijv. sociale media, de website van Crescendo of
in Crescendo Nieuws).
Door het ondertekenen van dit formulier verklaar ik op de hoogte te zijn van het feit dat
beeldmateriaal - waar ik op sta afgebeeld - gebruikt kan worden voor bovengenoemde
promotiedoeleinden.
Kruis het gewenste antwoord aan:

• Ja, ik geef toestemming voor gebruik beeldmateriaal
• Nee, ik geef geen toestemming voor gebruik beeldmateriaal
Door dit formulier te ondertekenen geef ik aan, dat ik kennis heb genomen van de privacypolicy,
zoals deze te vinden is op de website www.crescendo-assendelft.nl

Naam lid:
Handtekening: (Bij leden jonger dan 18 jaar handtekening van ouder of voogd).
…………………….

Datum: ……………….

Wilt u dit formulier zo spoedig mogelijk inleveren bij, of
opsturen aan:

Secretariaat Crescendo
p/a Anneke Bos
Wezenland 184
1531 LT WORMER
famsambos@quicknet.nl
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