Aanmeldingsformulier

Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Telefoon:
Mobiel telefoon:
@-mail adres:
Stemsoort:
Hierboven genoemde
gegevens worden voor alle
leden zichtbaar op een door
wachtwoord afgeschermd
deel van de website.
Beeldmateriaal

Bedoeling hiervan is om gemakkelijk met elkaar in contact te
kunnen komen zodat er verbinding is tussen de koorleden.
 Ik ga hiermee akkoord door het aanvinken van het hokje
en het plaatsen van mijn handtekening
Handtekening: ………………………………………………
- Via het met wachtwoord afgeschermd deel van de website
hebben leden toegang tot het fotoboek met als doel elkaar
bij naam te leren kennen.
 Ik ga hiermee akkoord door het aanleveren van een foto,
het aanvinken van het hokje en het plaatsen van mijn
handtekening
Handtekening:……………………………………………….
- Via plaatselijke bladen, onze website en social media
kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de
activiteiten van ons koor. Hiervoor maken we soms gebruik
van foto’s en video’s.
 Ik geef door het aanvinken van het hokje en het plaatsen
van mijn handtekening aan dat ik heb geen bezwaar heb
tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk
te zien ben.
Handtekening: ……………………………………………….

Lidmaatschap vanaf:

Mei 2018

Z.O.Z. voor vervolg

Opmerkingen:

Vervolg aanmelding bij Koor Alegria
Fijn dat je besloten hebt om lid te worden van Koor Alegria. Wij heten je van harte welkom!
De eerste vier weken ben je aspirant-lid. Deze periode biedt de gelegenheid om te beslissen of je
definitief lid wordt. De kosten voor het aspirant-lidmaatschap bedragen € 10,00.
Een indicatie van de contributie bij definitief lidmaatschap is € 195,00 per jaar, dit is gebaseerd op
de vaste kosten die we als koor hebben en is afhankelijk van het aantal leden. Betaling in twee
gelijke termijnen is mogelijk.
Na administratieve verwerking krijg je dit formulier via email retour. Koor Alegria slaat digitaal een
kopie op en vernietigt een eventuele papieren versie.
Je gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Leden van het koor hebben
toegang tot gegevens zoals hiervoor genoemd via het met wachtwoord afgeschermde deel van
onze website www.kooralegria.nl Als je besloten hebt definitief lid te worden ontvang je het
wachtwoord.
Bij beëindiging van het lidmaatschap worden je gegevens zoals hiervoor genoemd binnen zes
maanden verwijderd.

Mei 2018

