Secretariaat
Karel Doormanstraat 29
3201 CE Spijkenisse

0181-618164
secretaris@fanfaredehoop.nl
www.fanfaredehoop.nl

Inschrijfformulier
Persoon gegevens
Voorletter(s)
Roepnaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode/Woonplaats
E-mailadres
Telefoon/Mobiel
Type Lidmaatschap * Fanfareorkest / Muziekles / Muziekles en orkest
Voorkeursinstrument
Heeft u een eigen instrument * Nee / Ja
Bent u nog lid van een andere muziekvereniging * Nee / Ja namelijk
Aantal jaren lidmaatschap bij deze vereniging
(indien van toepassing)

Heeft u muziekdiploma’s * A / B / C / D
* Door halen wat niet van toepassing is
Bank gegevens
IBAN rekeningnummer
Naam rekeninghouder

Opmerkingen

Op het volgende blad leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het lidmaatschap van
Fanfareorkest De Hoop en kunt u het document ondertekenen.
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Algemene voorwaarden.
Lidmaatschap.
Het lidmaatschap gaat in per eerste dag van de volgende maand na aanmelden.
Het contributiebedrag wat per maand voldaan dient te worden is voor;
- Jeugdlid € 7,50
-

(Jeugdlid bent tot en met 18 jaar.)

-

Volwassenen € 20,-

Machtiging.
Contributiebetaling vind plaats via een automatische incasso, met het ondertekenen van dit
inschrijfformulier machtigt u Fanfareorkest De Hoop tot wederopzegging de bedragen, die op grond van de
overeenkomst verschuldigd zijn, af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening.
U als lid bent bekend met het recht om binnen 56 dagen na automatische afschrijving de bank of giro te
verzoeken de afschrijving ongedaan te maken.
Als u deze machtiging wil stopzetten, dan zal u Fanfareorkest De Hoop hiervan vooraf schriftelijk op de
hoogte stellen.
Gebruik persoonsgegevens.
De in dit inschrijfformulier ingevulde gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie en de financiële
administratie.
De persoonsgegevens gaan alleen buiten de vereniging wanneer dit nodig is om onze activiteiten uit te
kunnen voeren.
Uw email adres wordt alleen gebruikt voor de informatie die wij aan u sturen over de vereniging.
Tijdens optredens, repetities en acties kunnen er foto’s worden gemaakt die wij gebruiken voor promotie
van de vereniging.
Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord dat wij de foto’s, en eventuele
persoonsnaam, mogen gebruiken voor de promotie van de vereniging en artikelen in het clubblad, sociale
media of website.
Voor leden die jonger zijn dan 16 jaar dient de ouder/verzorger dit formulier te ondertekenen.
U kunt deze algemene voorwaarden ook terug vinden op onze website onder tab Lidmaatschap.
Ondergetekende verklaart voorgaande gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te
hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Dit gehele document verzenden naar:
Fanfareorkest De Hoop
Karel Doormanstraat 29
3201 CE Spijkenisse

Of via e-mail naar secretaris@fanfaredehoop.nl
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