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Lid worden van Muziekvereniging Somerens Lust  
Je kunt lid worden van Muziekvereniging Somerens Lust door onderstaand inschrijfformulier in te vullen, 

te ondertekenen en op te sturen naar:  

Verenigingsbureau Muziekvereniging Somerens Lust  
Berkel 9   
5711 KW Someren   
e-mail: verenigingsbureau@somerenslust.nl  

Inschrijfformulier Muziekvereniging Somerens Lust  
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van Muziekvereniging Somerens Lust  

met ingang van: ………………………………………………….....  

Naam: ……………………………………………………………………… Voorletters: ……….................. Roepnaam: …………………………M/V  

Adres: ………………………………………....................................... Postcode: ………………………… Woonplaats: ………………………….   

Geboortedatum: ……………………………………………………. Telefoon: …………………………. Mobiel: …………………………………..   

E-mail: ……………………………………………………………………..       

Opleiding / ervaring:  

O Ik wil muziekles gaan volgen. O Ik wil bij de Muziekmaatjes.  

O Ik volg momenteel muziekles bij: ……….………………………………………………………………………………………..  

O Mijn muzikale vooropleiding / ervaring: ...………………………………………………………………………………….  

 

Machtiging  
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Muziekvereniging Somerens Lust om 

van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie en/of lesgeld en/of 

instrumentenbijdrage:  

IBAN nummer :  

 

Ten name van: ………………………………………………………......................... (naam en voorletters)  

 

Datum: ………………………  Handtekening: ……………………………………………………….  

  

Muziekvereniging Somerens Lust verwerkt persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant 
informeren. Graag verwijzen we je naar: www.somerenslust.nl/privacy voor ons volledige privacy statement. Voor vragen of 
klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij het bestuur of de contactpersoon van het onderdeel 
waarvan je lid wilt worden. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen via info@somerenslust.nl.  
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Beste leden of ouders/verzorgers van onze jeugdleden,  
  
De afgelopen jaren zijn er in het kader van de privacy wetgeving een aantal dingen gewijzigd met betrekking tot 
het verwerken van beeldmateriaal. In het algemeen geldt dat voor publicatie van persoonsgegevens en dus ook 
beeldmateriaal waarop iemand herkenbaar is toestemming nodig is van degene die op de foto staat of bij 
kinderen tot 16 jaar van diens ouders/verzorgers.  
  
Ook onze vereniging heeft met deze regelgeving te maken. Muziekvereniging Somerens Lust legt in veel 
gevallen beeldmateriaal vast van haar activiteiten. Voor promotionele doeleinden, voor het nageslacht  
(clubarchief), maar ook om de leden een blijvende herinnering te kunnen geven. Ook in de toekomst willen we je 
heel graag blijven voorzien van beeldmateriaal via de website, Facebook en eventuele andere media. Daarvoor 
hebben wij echter wel je (of je ouders/verzorgers) toestemming nodig.  
  
We vragen eenmalig je toestemming voor het verwerken van beeldmateriaal. Dit is o.a. van toepassing op:  

 onze website www.somerenslust.nl  
 social media; YouTube, Flickr, Instagram, Twitter etc.  
 promotionele doeleinden; folders, flyers, posters, persberichten etc.  

  
Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Ook wanneer er specifiek beeldmateriaal is dat je niet 
gepubliceerd wilt hebben kun je dit aangeven.  
  
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij het bestuur of de 
contactpersoon van het onderdeel waarvan je lid bent. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen via 
info@somerenslust.nl .  
Graag verwijs ik jullie ook naar: www.somerenslust.nl/privacy voor ons volledige privacy statement.  
  
  
Met vriendelijke groet,  
namens Muziekvereniging Somerens Lust,  
  
  
Karin Lemmen 
Secretaris  
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Toestemmingsverklaring verwerking beeldmateriaal  
  

Hierbij verklaart ondergetekende en of ouder/verzorger van:  
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
wel / geen (*) toestemming te geven voor de verwerking van beeldmateriaal door Muziekvereniging Somerens 
Lust.  
* Doorhalen wat niet van toepassing is.  
 
 
Plaats: ………………………………………………………………………………….. Datum: …………………………………………………………………………………  
  

   
 
  
    of   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deze toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door of in opdracht van Muziekvereniging Somerens 
Lust wordt verwerkt. De vereniging heeft geen invloed op publicaties van leden of derden (denk bijvoorbeeld 
aan de pers). Wij gaan ervan uit dat onze leden terughoudend zijn bij het publiceren van beeldmateriaal en 
zullen ze daar waar nodig ook op aanspreken.  
  
  

Je kunt de ondertekende verklaring afgeven aan leden van het bestuur, de contactpersoon van het 
onderdeel waarvan je lid bent of op het adres: Berkel 9, Someren. 

Handtekening lid:  

  
  
  
  
..........................................................................................................  

Naam ouder/verzorger:  

  
  
  
  
...........................................................................................................  

Handtekening ouder/verzorger:  

  
  
  
  
...........................................................................................................  


