AANMELDFORMULIER 2019
Lidmaatschap Sociëteit De Kring

Reguliertarief voor het eerste jaar lidmaatschap € 553,(Jaarcontributie 2019 € 393,- + inschrijfgeld € 160,-)
Ondertekende wil lid worden van De Kring
Persoonlijke gegevens aanvrager:
Voor- en achternaam
Adres
Postcode / woonplaats
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Beroep / studierichting
Website / online informatie

Waarom wil je lid worden van De Kring?

Wat zijn je werkzaamheden in kunst, cultuur, wetenschap of media?

VOORDRAGERS

In te vullen door een tweetal leden, waarvan één langer lid dan één jaar
Voordragend lid #1
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Reden van voordracht kandidaat lid

>

Voordragend lid #2
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Reden van voordracht kandidaat lid

Niet invullen - alleen bestemd voor administratie
Datum

Lidnummer

Nadat het formulier is ingevuld en van alle handtekeningen voorzien, s.v.p. opsturen naar administratie@kring.nl
of naar:
Sociëteit De Kring, Kleine-Gartmanplantsoen 7-9, 1017 RP Amsterdam.
Indien u vragen hebt, bel dan 020-6236985 of stuur uw vraag naar admin@kring.nl
Omschrijving van dagelijkse werkzaamheden en/of nevenactiviteiten

Soortgelijke lidmaatschappen ( Arti / Nieuwspoort / Soho House / Act / Pulchri)

Type Lidmaatschap (maak een keuze)
( Regulier lidmaatschap €393,- contributie per jaar
( Buitenlid (woon je meer dan 50 km van De Kring vandaan) €196,50 contributie per jaar
( Jongeren lidmaatschap (<35 jaar) €196,50 contributie per jaar
( Studentenlidmaatschap €98,25 contributie per jaar
Machtiging
Ondergetekende machtigt Sociëteit De Kring, Kleine- Gartmanplantsoen 7-9, 1017 RP Amsterdam tot jaarlijkse
afschrijving van de contributie en geeft de De Kring toestemming om de contributiefactuur via e-mail toe te
zenden. Tevens geeft de ondertekende hierbij toestemming op datzelfde e-mailadres de nieuwsbrief en de
maandelijkse agenda van De Kring en leden informatie te ontvangen.
Iban nummer
T.n.v.
Handtekening

Voorwaarden

Leden van de vereniging kunnen alleen zijn zij, die een der schone kunsten of wetenschappen beoefenen, en zij, die uit hoofde
van hun instelling hiervoor in aanmerking komen. De ballotagecommissie en/of het bestuur houdt zich het recht voor ook elders
inlichtingen in te winnen. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Alle tarieven zijn incl. 21% BTW.

