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AANMELDFORMULIER CLUB VAN 50 
 
 
Ja, ik word lid van de Club van 50 met ingang van (aankruisen wat van toepassing is):  
O per direct  
O per      -     -           . 
 
Naam :   
Adres :    
Postcode :    Plaats:    
Telefoon :   
E-mail :   
 
Tot wederopzegging betaal ik € 50,- per jaar. Hiervoor krijg ik extra voordelen als  
Club van 50-lid, zoals:  

− Informatie over activiteiten  

− Uitnodigingen voor concerten  

− Naamsvermelding op het digitale scherm in ’t Podium  

− Voorrang tijdens de kaartverkoop  

− Een gratis toegangskaart (1x per jaar) en/of gratis enkele consumpties (1x per jaar)  
 
Ik wil mijn naam als volgt op het digitale scherm vermeld hebben:  
 
        . 
 
Privacy  

Wij slaan uw gegevens op om u uitnodigingen te sturen. Ons Genoegen gaat zorgvuldig 
om met uw gegevens. Bekijk onze privacyvoorwaarden op 
https://www.onsgenoegen.org/privacy.  
 
O Ja, ik ga akkoord met de privacy-voorwaarden  
 
 
 
         
(handtekening)  
 
U kunt het ingevulde formulier per post versturen naar Ons Genoegen, Nijborg 2, 3927 DA 
Renswoude, of inscannen en e-mailen naar secretaris@onsgenoegen.org. Heeft u vragen 
over dit formulier, de Club van 50 of over Ons Genoegen in het algemeen? Neem dan 
contact op met de secretaris via secretaris@onsgenoegen.org.  
 
 
PS. Wij innen de contributie via automatische incasso. Vul daarom ook de machtiging op 
de volgende pagina in.  
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DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA 
Graag binnen twee weken na ontvangst ingevuld terugsturen 

 
Onze gegevens  
Naam incassant  : Harmonievereniging Ons Genoegen  
Adres incassant  : Nijborg 2  
Postcode incassant  : 3927 DA  
Woonplaats incassant  : Renswoude  
Land incassant  : Nederland  
Incassant ID  : NL22ZZZ405063270000  
Kenmerk machtiging  :       
 
Uw gegevens  
Achternaam :     
Voorletters :   Roepnaam :   
Adres :      
Postcode :   Woonplaats :    
Land  :      
Rekeningnummer [IBAN]  :     
 
 
datum :      -     -            Plaats:     
 
 
 
 
      
(handtekening)  
 
Heeft u vragen over de incasso of wilt u de machtiging intrekken? Neem dan contact op 
met de penningmeester via penningmeester@onsgenoegen.org.  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Harmonievereniging  
Ons Genoegen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het innen van contributie en uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
Harmonievereniging Ons Genoegen.  
 
Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar 
de voorwaarden. 
 

mailto:penningmeester@onsgenoegen.org

