Ondergetekende meldt de als lid opgegeven persoon
aan als lid van de Vereniging Viotta Jeugdorkesten.
Zolang een musicerend lid jonger is dan 18 jaar, zijn de ouders
of verzorgers stemgerechtigd lid van de Vereniging.

Aanmelding voor het lidmaatschap van de Vereniging Viotta Jeugdorkesten

Lid informatie
Naam
Speelt (instrument)
Adres
Postcode - Woonplaats

06 -

Telefoon vast / mobiel
E-mail
Geboortedatum
Geslacht

m/v

Gaat spelen in (orkest)

Ouder / Verzorger
Naam

06 -

Telefoon vast / mobiel
E-mail

Hij/zij verklaart de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging te hebben ontvangen
en de aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen te zullen nakomen. Het lidmaatschap wordt voor
een muziekjaar (1 augustus tot en met 31 juli) aangegaan en automatisch verlengd. Opzegging voor het komend muziekjaar moet voor 1 mei van het lopende muziekjaar worden gedaan aan ledenadministratie@viotta.nl.
Machtiging en inschrijfgeld
Ondergetekende machtigt de penningmeester van de Vereniging Viotta Jeugdorkesten tot het doen van automatische afschrijving van de contributie.

IBAN nummer

NL

____ ______ ______ ______ ____

Ten name van

………………………………....…..…………..

Getekend te

…………………………………......…………..

Datum

…………………………..………....…………..

Handtekening

…………………………………………………

Viotta Jeugdorkesten – KvK 4041222 – Secretariaat – p.a. G. Reijnststraat 55, Den Haag–
ledenadministratie@viotta.nl

Ondergetekende meldt de als lid opgegeven persoon
aan als lid van de Vereniging Viotta Jeugdorkesten.
Zolang een musicerend lid jonger is dan 18 jaar, zijn de ouders
of verzorgers stemgerechtigd lid van de Vereniging.

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Beste Viotta-orkestleden en/of ouders/verzorgers van de orkestleden,
Bij de promotie van concerten van Viotta Jeugdorkesten gebruiken wij graag foto’s en video’s. Opnames worden

gemaakt tijdens repetities, concerten en andere Viotta-evenementen. Ook uw zoon/dochter kan op deze
foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor orkestleden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Alleen op het afgeschermde deel van
de Viotta-website in de fotogalerij staat de voornaam van uw kind genoemd bij de foto. Toch vinden we het
belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.
Met dit formulier vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Wilt u het ingevulde formulier met het aanmeldingsformulier (zie hierboven) mailen
aan ledenadministratie@viotta.nl?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van Viotta worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat anderen foto’s maken tijdens concerten en repetities. Viotta heeft daar geen invloed
op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op
internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? Oudere orkestleden willen soms zelf een
keuze maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik
van foto’s en video’s wel of niet mag.
Mocht u uw toestemming op een later moment willen wijzigen, dan kunt u dat doen door een mailbericht te
sturen aan ledenadministratie@viotta.nl.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ……………………………………..
dat foto’s en video’s door Viotta Jeugdorkesten al dan niet gebruikt mogen worden. Ondergetekende geeft…
WEL / GEEN toestemming* voor publicatie op printmedia, bijvoorbeeld flyers en promotiemateriaal,
WEL / GEEN toestemming* voor publicaties online, bijvoorbeeld op de website van Viotta, andere
websites en social media waarop Viotta concerten aankondigt.
* graag doorstrepen wat van toepassing is.

Datum:

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

Naam ouder/verzorger:

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

Handtekening ouder/verzorger: ..............................................................................

Viotta Jeugdorkesten – KvK 4041222 – Secretariaat – p.a. G. Reijnststraat 55, Den Haag–
ledenadministratie@viotta.nl

