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Volksdansvereniging Machar 

Internationale dans en zang 

Opgericht in 1949 

 

 

 

Aanmeldingsformulier  
Alvorens tot inschrijving over te gaan, verzoeken wij u het onderstaande te lezen.  

Op de persoonsgegevens is de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ van kracht.  

Leest u eerst het Privacyreglement op www.machar.nl alvorens het aanmeldingsformulier in te vullen! 

 

U kunt zich inschrijven als lid of donateur door het gewenste lidmaatschap aan te kruisen en het 

formulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen naar het secretariaat op onderstaand adres, 

waarmee u zich bereid verklaart de hieraan verbonden verplichtingen na te komen. 
 

A.  Lidmaatschap  

       Danslid    

 

       Zanglid     

 

       Donateur    

       

B. Contributie 

De verschuldigde contributie wordt door middel van automatische incasso geïnd. Hiervoor dient u 

bijgesloten machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend in een gesloten envelop op te 

sturen naar het secretariaat:  Volksdansvereniging Machar p/a Ballade 48 3335 EN Zwijndrecht. 
Daarnaast bent u eenmalig € 8,00 inschrijfgeld verschuldigd. 

 

C. Beëindiging lidmaatschap: 

Schriftelijk bij het secretariaat op onderstaand adres, of per e-mail naar info@machar.nl  

tenminste 1 maand voor het einde van de maand  waarin u uw lidmaatschap wilt beëindigen. 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

Naam:   ________________________________ Voorletters: ________ Roepnaam: ______________ 

 

Adres:   ___________________________________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats: ______________________________________________________________ 

 

Geboortedatum: _________________________ E-mailadres: ________________________________ 

 

Telefoon: __________________ Mobiel: ____________________Ingangsdatum lidmaatschap: _____ 

 

Ik ga akkoord met het verwerken en opslaan van de hierboven vermelde gegevens zoals omschreven in 

het Privacyreglement.  ja       nee 

 

Ik geef toestemming om groepsfoto’s en film, gemaakt tijdens activiteiten van Machar te gebruiken 

voor Facebook of de website van Machar:   ja       nee 

══════════════════════════════════════════════════════════ 

 

Datum:   _______________________________  Handtekening  (bij minderjarigen ouder of verzorger) 
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Geacht Machar-lid, 

 

Allereerst een hartelijk welkom bij onze vereniging ‘Machar’.  

Hierbij informeren wij u over de contributie en de manier van betalen. 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 maart 2017 is de contributie vastgesteld per  

1 oktober 2017, zoals aangegeven in onderstaande tabel. 

 

Activiteit Contributie per 

jaar  

Dans            €     162,- 

Zang            €     150,- 

Donateur            €       15,- 

Inschrijfgeld éénmalig           €         8,- 

 

De contributie wordt per automatische incasso geïnd.  

De contributie kan wel in termijnen betaald worden. Zie hiervoor het schema op het 

machtigingsformulier. 

 

Hierbij treft u een machtigingsformulier aan. Wanneer u dit formulier volledig ingevuld en 

ondertekend in een gesloten envelop opstuurt naar het secretariaat van Volksdansvereniging 

Machar, zal met ingang van de door u aangekruiste periode de contributie automatisch 

worden afgeschreven van uw bankrekening.  

 

Op bijgevoegd formulier staat een toelichting over deze manier van betalen. Mochten er nog 

vragen zijn, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de penningmeester,  

per e-mail naar info@machar.nl t.a.v. de penningmeester. 

 

Denkt u eraan dat u, tot de machtiging ingaat, zelf verantwoordelijk bent voor uw betalingen. 

 

Graag zie ik het Machtigingsformulier tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur 

 

José van Joolingen 

Secretaris 

 

 

 

 

 

 

Volksdansvereniging Machar 
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Machtigingsformulier       

  
voor doorlopende automatische incasso 

 

 

Gegevens opdrachtgever 

Naam  

Adres  

Postcode en plaats  

Rekeningnummer  

 

Gegevens lid ( 1 persoon per formulier) 

Roepnaam  

Achternaam  

  

Aankruisen wat van toepassing is: 
 Inschrijfgeld €     8,-   eenmalige incasso (binnen vierweken na inschrijving) 

 

 Dans  €   40,50 per kwartaal (afschrijving eerste week van elk kwartaal) 

 Dans  € 162,-   per jaar         (afschrijving eerste week van oktober) 

 

 Zang  €   37,50 per kwartaal (afschrijving eerste week van elk kwartaal)  

 Zang  € 150,-   per jaar         (afschrijving eerste week van oktober) 

 

 Donateur €   15,-   per jaar         (afschrijving eerste week van oktober) 

 

 De machtiging gaat in per  1 oktober   …………  

 De machtiging gaat in per 1 januari    ………… 

 De machtiging gaat in per  1 april       …………  

 De machtiging gaat in per 1 juli          ………… 

 

Met het ondertekenen van dit machtigingsformulier geeft u, als opdrachtgever, toestemming 

aan Machar om eenmalig/doorlopend een bedrag van uw bankrekening af te schrijven. 

U gaat akkoord met de regeling zoals deze op bijgevoegde toelichting is vermeld. 

 

Datum:    Handtekening: 
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Toelichting Automatische Incasso 
 

 

 

Machtiging 

Dit machtigingsformulier dient in een gesloten envelop te worden toegestuurd naar: 

Secretariaat Volksdansvereniging Machar 

Ballade 48 

3335 EN Zwijndrecht  

 

Automatische incasso 

U machtigt hierbij Machar om het contributiebedrag automatisch af te schrijven van uw 

bankrekeningnummer, totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt.  

 

Stop zetten van de automatische incasso 

Als u wilt stoppen met de automatische betaling dan kunt u dit vier weken voor het nieuwe 

kwartaal schriftelijk doorgeven aan de penningmeester van Volksdansvereniging Machar. 

Zie hiervoor bovenstaand adres. 

 

Terugboeking 

De Bank zal, ongeacht de reden van de Terugboeking, ieder verzoek tot Terugboeking 

accepteren. Het verzoek tot Terugboeking kunt u tot 56 kalenderdagen na de Incasso indienen 

bij uw eigen Bank. 

 

Wijziging contributiebedrag 

Wijziging van de contributie kan alleen wanneer hier toe is besloten tijdens de Algemene 

Leden Vergadering. Indien dit het geval is, wordt u hiervan via ons clubblad ‘de Huppel’ op 

de hoogte gesteld. Ook in de colofon van ‘de Huppel’ kunt u alle contributiebedragen 

terugvinden.   
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