
Inschrijfformulier Gemengde Noten 
 

Ledenadministratie: 

  Wim Vosmeer 
  Nijverheidsweg 8A  
  3931 CX  Woudenberg 

  033-2861662 / 06-51175223 
  w.vosmeer@ziggo.nl 
 
 

Voornaam *  

Achternaam *  

Adres *  

Postcode + Woonplaats *  

Telefoon privé en/of mobiel *  

E-mail *  

(omcirkel) Stemsoort     alt     /     sopraan     /     tenor   /  bas 

Ingangsdatum *  

Geboortedatum *     

Interesse in functie  
 

o Bestuurslid       ○  Promotie      ○  Repertoire zoeken 
o Website onderhoud  ○  Organisatie jubileum  
o Overig: ……..…………………………. 

 * = verplicht 
 

♪ Indien u besluit te stoppen met deelname aan Gemengde Noten dan meldt u dat schriftelijk bij het secretariaat, 
minimaal 1 maand voor het begin van het nieuwe kwartaal.  Restitutie van betaalde contributie is niet mogelijk. 

♪ De contributie is € 65,= per kwartaal; de contributie voor elk volgend gezinslid is 50%.  
♪ Dit bedrag dient u vóór het begin van het kwartaal te storten op rekeningnummer op NL47ABNA0480598630 ten 

name van Koor Gemengde Noten te Woudenberg. 
♪ Het koor behoudt het recht, in overleg van bestuur en dirigent, een nieuw lid te weigeren als deze niet aan 

minimale zangkwaliteiten voldoet en/of niet in ons koor past. 
♪ De partituren die verstrekt worden zijn eigendom van het koor.  Bij het beëindigen van het lidmaatschap is het 

verplicht deze weer in te leveren. 
♪ De ‘kledingcommissie’ zal voor elk optreden het kledingvoorschrift bepalen waaraan de deelnemende leden zich 

moeten houden. Het kan zijn dat daarvoor passende kleding moet worden aangeschaft. 
 
♪ In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (wetgeving rondom Privacy) heeft het 

bestuur van Gemengde Noten haar Privacyverklaring aangepast.  
 Deze Privacyverklaring staat op de website van ons koor (www.gemengdenoten.nl)   
 Kort samengevat betekent het wij als koor Gemengde Noten jouw toestemming nodig hebben om af en toe een 

(groeps)foto en/of filmpje op de Website, Facebook en in de Nieuwsbrief te zetten. Daarnaast ontvangen alle 
leden per mail een ledenlijst waar alle leden op vermeld staan. Persoonsgegevens van leden zullen nooit zonder 
toestemming aan andere partijen worden verstrekt (mits dit wettelijk verplicht is).  

 Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier geef je aan dat je hiermee akkoord gaat.  
 Als je hier bezwaar tegen hebt kun je een mail sturen aan bestuur@gemengdenoten.nl. 

  
  
Datum *  

 
Handtekening *  

 
 
 

* = verplicht 

http://www.gemengdenoten.nl/
mailto:bestuur@gemengdenoten.nl

