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1. Inschrijf-formulier V.&.V. 
 

Aanmelding nieuw lid:     Versie april 2020 tot ALV 2021 

  

Naam:____________________ Voorletters:________ Roepnaam:________________ 

 

  

Adres:____________________ Postcode:_________   Woonplaats:_______________  

 

 

Geboorte datum:____________  

 

 

Telefoonnummer:___________________ E-mailadres: ___________________________  

 

 

Ingangsdatum lidmaatschap:_______________  

 
Afdeling: (betreffende afdeling aankruisen)  
 
O majorette  
O slagwerkgroep 
O muziekopleiding starter in opleiding       Voorkeurinstrument:__________________ 

O harmonie:  0 herintreder     

   
Muzikant harmonie/ leerling: ( aankruisen wat van toepassing is)  
 
O muziekinstrument in eigen bezit  
O muziekinstrument in bruikleen van de vereniging  
 

 
 
Inleveren formulier:  
 
Majorettes:      Cindy Verdaasdonk   Repetitieavond-maandag 
                sabas_cindy@hotmail.com 

 
Opleidingsorkest - starter opleiding:  José Keustermans,   Baarleseweg 8  
                j.keustermans@ziggo.nl  

 
Slagwerk opleiding:    Hetty van Tilborg,    Baarleseweg 28  
                hettyvantilborg@gmail.com  
 

Harmonie - herintreder:    Jan Mathijssen,        Hofstade 54 
                info@vlijtenvolhardingalphen.nl 
Of centraal:  
E-mail: info@vlijtenvolhardingalphen.nl  
 
 
 

 

Ons uitgebreid Privacy Statement Muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen staat op onze 

website www.vlijtenvolhardingalphen.nl Bent u het niet eens met of wilt u nadere toelichting dan 

kunt u dat schriftelijk kenbaar maken via info@vlijtenvolhardingalphen.nl Zonder tegenbericht gaan 
wij ervanuit dat u akkoord gaat met de inhoud van het genoemde document. 
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2. MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO      

 

 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan  

Muziekvereniging Vlijt en Volharding te Alphen  

om van zijn/haar hieronder genoemde bank- of girorekening bedragen af te schrijven 

voor betaling van contributie en lesgeld.  

 

 

 

Bank- of girorekening: ________________________________________________  

 

 

Naam en voorletters:  _________________________________________________  

 

 

Adres:    _________________________________________________  

 

 

Postcode en woonplaats: _________________________ __________________  

 

 

Datum:   __________________  

 

 

 

 

 

Handtekening: __________________________ 
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Informatie om te weten: 
 

Invullen blad 1 en blad 2 
Ingevulde pagina 1 en ondertekende pagina 2 inleveren! 

 
Blad 3, 4, 5 en 6 voor eigen gebruik- informatie  

 
Kijk ook op onze website: www.vlijtenvolhardingalphen  voor  
alle verdere informatie! 
 
 
Contributie en Lesgelden  
Lidmaatschaps-kosten:   per september  tot september van het volgende jaar: 
Bij elke Algemene Jaarvergadering in maart worden de tsarieven aangepast indien vantoepssing 

Leerlingen vanaf 21 jaar € 5,00 extra p.m. 

Vanaf lessen voor C -muziekdiploma € 60 per halfjaar extra (lessen van 30 min.) 

De contributie en het lesgeld worden door de penningmeester in 10 maandelijkse afschrijvingen, 

automatisch geïncasseerd.  

Deze periode is van september tot en met juni van het volgende kalenderjaar. 

  Verdeeld  12 maanden 10 maanden    was in 2019 

Contributie per maart 2020 in euro maand maand jaar 
 Junior   7,50 9,00 90,00 81,5 

Senior   12,50 15,00 150,00 126 

            

Lesgelden per maart 2020           

1e jaar   16,25 19,50 195,00 190 

2e jaar   22,40 26,88 268,75 235 

3e jaar   28,54 34,25 342,50 270 

4e jaar   34,69 41,63 416,25 295 

Volledig lesgeld   40,83 49,00 490,00 485 

Majorettes wedstrijd-geld   5,00 6,00 60,00 56 

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur  
Niet alleen wij maar ook landelijke instanties vinden het belangrijk dat IEDEREEN aan sport en 
cultuur moet kunnen deelnemen. Ongeacht de financiële positie thuis! Als het in de thuissituatie 

niet mogelijk is zelf de kosten voor lidmaatschap en lesgeld te betalen, dan is daar een relevante 
oplossing voor.  
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Doel van dit fonds is om ALLE kinderen te laten meedoen aan 
sport en cultuur, dus ook aan muziek- of dansles.  
Aanvraag van een financiële vergoeding kunnen ouders niet zelf doen. Dit loopt via een 
contactpersoon (intermediair). Voor Alphen is dat o.a. Jan Mathijssen en/of de sportcoaches op 
school. Meer informatie vindt u in de bijgeleverde folder van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Voor 

meer informatie kun je ook terecht op de website van de gemeente;   
www.alphencaam.nl/laaginkomen/jeugdfonds.html  
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Privacy  Statement Muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen 
 Muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen 

 Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40258399 

 IBANno. NL85RABO0102306656  Rabobank De Zuidelijke Baronie 

 V.&.V. is te bereiken via: 

   * Postadres: Hofstade 54, 5131 ZL Alphen 

   * E-mail adres: info@vlijtenvolhardingalphen.nl 

   * Telefonisch: 013-5081505  / 06-80169685 

   * Website: www.vlijtenvolhardingalphen.nl 

Vlijt en Volharding Alphen (V&V) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens 

zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving verwacht. In dit Privacy 

Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens van onze leden en vrijwilligers. Dit voor zover van belang is voor onze vereniging. 

Persoonsgegevens die verwerkt worden: 

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan dan ook zorgvuldig om met 

persoonsgegevens.  

* V&V kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van V&V 

en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een aanmeldingsformulier aan V&V heeft 

verstrekt.  

Wij verwerken intern de volgende gegevens: - Voorletters van eventuele doopnamen 

      - Roepnaam 

      - Achternaam 

      - Adresgegevens 

      - Geboorte datum 

      - Telefoonnummer(s)  

      - E-mailadres 

      - Datum start lidmaatschap bij V&V 

      - IBAN nummer voor betaling contributie/lesgeld 

         via automatische incasso  

* De persoonsgegevens gebruiken wij om een correcte administratie te kunnen voeren en contact 

met u op te kunnen nemen; telefonisch/app dan wel per e-mail. 

* Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van de doelstelling waarvoor ze zijn verstrekt (bv. concoursdeelname BBM/KNMO, 

muziekexamen, Rabobank-financiële zaken) 

* Wij verwerken gegevens van minderjarigen ( junior leden tot 18 jaar) als deze, zonder bezwaar, zijn  

doorgegeven door ouder(s)/verzorger(s) 
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* Uw persoonsgegevens worden door V&V opgeslagen en gebruikt voor de periode van het 

lidmaatschap van onze vereniging. Na opzegging van lidmaatschap alleen in de financiële 

administratie voor maximaal 7 jaar.  

* U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u 

ontvangen hebben. U kunt daartoe een verzoek indienen via info@vlijtenvolhardingalphen.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage ook door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zodat we kunnen voorkomen dat iemand anders 

dan jijzelf om de gegevens vraagt of deze laat verwijderen.  

Let goed op je privacy. Maak daarom in deze kopie van het identiteitsbewijs jouw pasfoto, MRZ 

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy  

Binnen vier weken reageren wij op uw verzoek.  

Toestemming publicatie foto’s: 

Wij maken regelmatig zelf foto’s en video opnames bij activiteiten van onze vereniging. Dit kan ook 

gedaan worden door derden die wij daarvoor gevraagd hebben. Deze foto’s zijn bedoeld voor p.r. 

doeleinden: publicatie op onze website, facebookpagina of Ons Weekblad. Ook voor vastlegging in 

het verenigingsarchief.  

Meerderjarige leden en ouders van minderjarige leden, die hier bezwaar tegen hebben,  kunnen dit 

aangeven bij het bestuur via het secretariaat; info@vlijtenvolhardingalphen.nl  

Beveiligen persoonsgegevens: 

Vlijt en Volharding neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij doen er alles aan om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. De website van V&V maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen 

dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen terecht komen.  

Klachten/vragen: 

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u direct contact met ons 

opnemen. Komen we er samen niet uit, dan vinden we dat vervelend. U heeft altijd het recht een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Heeft u vragen over ons aangeboden Privacy Statement of opmerkingen, neem dan contact op met 

het secretariaat.  

Versie Privacy Statement 

Versie: 1.0    Alphen, oktober 2018 
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