Persoonlijke gegevens
Achternaam
Voornaam

:
:

Geslacht:
Geboortedatum:

Adres

:

(Mobiel) Tel:

Postcode

:

Emailadres:

Woonplaats

:

IBAN:

M/V*

Privacyverklaring
Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik bekend te zijn met de inhoud van het Privacy
Beleid van popkoor Splash, dat op de website van het koor is te raadplegen, en geef ik Splash
hierbij expliciet toestemming voor het registreren en verwerken van mijn persoonsgegevens.
Tevens geef ik aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van koorfoto’s waar ik op voorkom
op de website van popkoor Splash!
Ik heb geen bezwaar tegen het vermelden van mijn gegevens op de ledenlijst of het gebruik van
beeld en geluidmateriaal op onze site.
Datum:

Handtekening

Ledenadministratie
Inleveren formulier bij het secretariaat van popkoor Splash!, …………………………

Doorlopende machtiging incasso

(SEPA)

Naam incassant
Adres incassant
Postcode, woonplaats
Incassant ID
Kenmerk machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Popkoor Splash! om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van Popkoor Splash!
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Graag onderstaande gegevens invullen

Naamstelling rekeningnummer

...................................

Adres

...................................

Postcode, woonplaats

...................................

Rekeningnummer (IBAN)

NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening

...................................

Opmerkingen:

1. Privacy beleid
In de ledenadministratie (bijgehouden in een webbased-database) worden alle leden geregistreerd
met naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer en IBAN.
Het bestuur van popkoor Splash verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens conform het
privacy beleid dat op de website van het koor is te raadplegen.
Belangrijk is voor Splash dat op basis van deze registratie van gegevens (bijna automatisch) de
maandelijkse incasso-opdracht voor de inning van de contributiebijdragen wordt gemaakt.
U begrijpt dat deze database en de registratie van mutaties van essentieel belang is voor het goed
functioneren van het koor. Voor het goed laten verlopen van het aanmelden en ook afmelden als lid
van popkoor Splash zijn daarom ook enkele belangrijke huisregels van toepassing. Hieronder
worden deze regels kort vermeld.
Heeft u vragen, dan kunt u informatie verkrijgen bij de ledenadministratie via
popkoorSplash@outlook.nl
2. Aanmelden en inschrijven lid
Voor het aanmelden en inschrijven als lid bij popkoor Splash! hebben wij een inschrijfformulier.
Dit formulier is op de website opgenomen en kan worden gedownload en geprint om de
persoonlijke gegevens in te vullen. De gegevens moeten volledig worden ingevuld. Wij kunnen de
gegevens vervolgens invoeren in onze ledenadministratie en nagaan of en per wanneer er plaats is
in een team.
3. Contributie en incasso
Als u officieel als lid van popkoor Splash! bent geregistreerd, dient u een éénmalige bijdrage te
betalen en vervolgens een maandelijkse contributie.
De éénmalige bijdrage is een bedrag van € 15 voor administratiekosten (o.a. voor het ontvangen
van een songmap).
De maandelijks contributie bestaat uit een vaste maandelijkse algemene contributie van € 25,50.
De totale maandelijkse contributie en eventueel de éénmalige kosten worden automatisch van het
op het inschrijfformulier ingevulde IBAN-bankrekeningnummer afgeschreven. (LET OP: Het
IBANbankrekeningnummer is nieuw en begint met NL. Op je (digitale) bankafschrift vindt je je
eigen IBAN-nummer) Het formulier “Doorlopende machtiging incasso (SEPA) is een
incassomachtiging die voldoet aan de eisen. Contributies en de éénmalige bijdrage kunnen
uitsluitend worden voldaan met een incasso-machtiging.

Als u het niet eens bent met de incasso van het bedrag, dan heeft u de mogelijkheid om binnen 8
weken de afschrijving terug te boeken.
Nieuwe leden mogen 4x gratis op de oefenavond meedoen alvorens in samenspraak met het
bestuur wordt besloten het aspirantlid wel/niet toe te laten tot het koor.
4. Opzeggen van het lidmaatschap
Zoals aangegeven is het belangrijk dat de aanmelding maar ook de beëindiging (opzegging) van
het lidmaatschap op een juiste wijze gebeurt.
Opzeggen kan schriftelijk of per mail met een opzegtermijn van 1 maand. Contributie zal te allen
tijde verschuldigd zijn tot het einde van de lopende maand.

