Inschrijfformulier Kinderkoor ‘TOF!’

Persoonsgegevens:

Achternaam:
Voornamen:
Geb. datum:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Naam school:

m/v
Roepnaam:

Woonplaats:
Groep:

Bijzonderheden: (zoals allergieën – medicijngebruik – andere informatie die voor ons nuttig
kan zijn bij het op de juiste manier begeleiden van uw zoon/dochter)

Kosten lidmaatschap schooljaar september 2022- juli 2023
1e kind uit een gezin: € 35,00,
2e kind uit een gezin: € 25,00,
3e kind uit een gezin: € 15,00
Mochten de lidmaatschapskosten het budget van uw gezin te boven gaan dan vragen wij
u contact op te nemen met de dirigente Margré van Gestel: info@zingendoemaarmee.nl
De parochie Sint Michael biedt ieder lid van het kinderkoor, zonder bijkomende kosten,
de methode ‘Nachtegaal’ en een stemvork aan. Bij beëindiging van het lidmaatschap,
binnen een jaar, verwachten we de uitgereikte mappen en de stemvork weer retour.

Contactgegevens ouders
Vaste telefoon thuis:
Mobiel moeder:
Mobiel vader:
Naam en E-mailadres moeder/verzorger:
Naam en E-mailadres vader/verzorger:
0
Ik geef toestemming tot het maken van foto’s en videobeelden van mijn kind
tijdens de repetities en concerten door het kinderkoor ’TOF!’ voor eigen gebruik.
0
Ik geef toestemming tot het plaatsen van foto’s en videobeelden van mijn kind op
de facebook-pagina en de website van het kinderkoor ‘TOF!’.
Bij eventuele plaatsing van een foto op de website van de parochie zal steeds apart
toestemming gevraagd worden!

Betalingsgegevens
Aangeven voor welke betaalvorm wordt gekozen!
o)
Een factuur is niet nodig. Ik zal er voor zorgen dat het bedrag van € 35,00 voor het
lidmaatschap voor schooljaar 2022-2023 overgemaakt wordt op rekening nummer NL15INGB
0630 9851 38 t.n.v. MTM. van Gestel van der Heijden, Hopveld 31, 5482 LW SCHIJNDEL o.v.v. de
naam van uw kind en kinderkoor TOF! Schijndel.

o)

Ik ontvang graag een factuur per e-mail per halfjaar.
september t/m december € 17,50 – januari t/m juni: € 17,50.

0)

Graag doneer ik € ..,..

als ondersteuning van het kinderkoor ‘TOF!’

E-mail adres voor eventuele toezending van de factuur:

Ondertekening
Handtekening ouder of verzorger:
Datum:

Wij zeggen toe zorgvuldig met alle persoonlijke gegevens van de deelnemers om te zullen gaan.
Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de (ouders van
de) deelnemer. U kunt altijd inzage vragen in de door u verstrekte gegevens. U neemt dan
contact op met de functionaris gegevensbescherming: dirigente Margré van Gestel:
info@zingendoemaarmee.nl Wanneer uw zoon/dochter geen lid meer is van het kinderkoor
zullen de gegevens binnen 3 maanden verwijderd worden.

