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Stedelijk Muziekkorps Sneek 

Aanmeldingsformulier 
 

 

 Datum   

Achternaam  

Voornaam   

Geb. datum  Lid per  

Adres  

Postcode  Woonplaats  Mobiel:  

E-mailadres 
lid 

 IBAN nr. 
bank 

 

Orkest    A- Orkest             On The Move (jeugdorkest)               Keep Going (opleidingsorkest) 

Toestemming voor gebruik van beeldrecht JA  /  NEE 

Instrument:  Eigen / stedelijk 

Merk  Nummer  

Muziek Opleiding (Diploma’s)  

Hierbij meld ik mij aan als lid. 

 Als mij door de vereniging een instrument of anderzijds 
goederen worden verstrekt, Verklaar ik hierbij de nodige zorg 
voor genoemde materialen te dragen. 

 Tevens verklaar ik de financiële verplichtingen via een 
automatisch incasso te zullen voldoen. 

 De binnen de vereniging geldende regels te zullen respecteren. 

 Tevens verklaar ik dat de persoonsgegevens die ik heb 
verstrekt conform de Privacy policy regels van de vereniging 
gebruikt mogen worden. 

Contributietarieven 

Categorie: Per 
kwartaal 

Per Jaar 

tot 18 jaar € 36,- € 144,- 

vanaf 18 
jaar 

€ 51,- € 204,- 

Bijzonderheden: 

 Naam Handtekening 

Lid   

Ouder/Verzorger (indien lid jonger dan 18 jaar)   

E-mailadres ouder/verzorger  

Intern (paraaf)  

instrument: muziekmap: 
 

uniform: 

Secretariaat: Voorzitter: 
 

Penningmeester: 
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Privacy Policy 

Stedelijk Muziekkorps Sneek  

Stedel i jk Muziekkorps Sneek hecht veel waarde aan de bescherming 
van uw persoonsgegevens. In deze Privacy pol icy wi l len we heldere 
en transparante informatie geven over hoe wi j omgaan met 
persoonsgegevens.  

 

Wij doen er al les aan om uw pr ivacy te waarborgen en gaan daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stedel i jk Muziekkorps Sneek 
houdt zich in al le gevallen aan de toepassel i jke wet - en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit 
brengt met zich mee dat wi j in ieder geval:  

 

  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het 
doel waarvoor deze zi jn verstrekt, deze doelen en type 
persoonsgegevens zi jn beschreven in dit  Privacy policy;  

  Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die 
gegevens welke minimaal nodig zi jn voor de doeleinden waarvoor 
ze worden verwerkt;  

  Vragen om uw uitdrukkel i jke toestemming als wij  deze nodig 
hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  

  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben 
genomen zodat de bevei l iging van uw persoonsgegevens 
gewaarborgd is;  

  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere part i jen, tenzi j 
dit  nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zi jn 
verstrekt;  

  Op de hoogte zi jn van uw rechten omtrent  uw persoonsgegevens, 
u hierop wil len wijzen en deze respecteren.  

 

Als Stedeli jk Muziekkorps Sneek zi jn wi j verantwoordeli jk voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van 
ons Privacy pol icy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of 
contact met ons wenst op te nemen kan dit  via de contactgegevens 
onder aan dit  document.  

 
Contactgegevens 
Stedelijk Muziekkorps Sneek  
Secretar iaat :  
secre tar is@stede l i j k sneek .n l  
L yt se  D yk  11,  8601ZJ  Sneek  

 

 


