
 

Concertvereniging Sempre Crescendo 
Scholtinkstraat 259 
7581 GP Losser 
 
KvK nr: 40073582 
 
Bank: Rabobank Twente Oost 
IBAN: NL47RABO0337309531 
BIC: RABONL2U 
 
info@semprecrescendo.nl 
https://semprecrescendo.nl 

 

 
 

Begiftigd met de Koninklijke Erepenning 
 

 Beschermvrouwe Roelanda Poppinghaus  

Inschrijfformulier 
 
Uw gegevens: 

Naam   Dhr./Mevr.         

Adres             

Postcode            

Plaats             

Geboortedatum            

Telefoonnummer           

Mobiel             

E-mail             

 

Instrument            

Eigendom van vereniging   ☐Ja  ☐Nee 
Deelnemer cursus muziekschool  ☐Ja  ☐Nee 

 
Door Sempre Crescendo kan een instrument in bruikleen worden gegeven. Dit instrument is en blijft eigendom 
van de vereniging en moet met zorg worden behandeld. Bij schade of verlies door eigen toedoen, moet de 
schade, vastgesteld door het bestuur, zelf worden vergoed. 
 

Toestemming: 
Concertvereniging Sempre Crescendo Losser mag mijn gegevens gebruiken voor nieuwsbrieven, appnieuws 
en/of andere multimediale doeleinden. 
☐Ja  ☐Nee 
 
Concertvereniging Sempre Crescendo Losser mag beeldmateriaal waarop ik te zien ben gebruiken voor 
promotiemateriaal (website/sociale media/posters etc.) 
☐Ja  ☐Nee 
 
Bij de secretaris zijn de rechten en plichten volgens het huishoudelijk reglement verkrijgbaar. 

Z.o.z. SEPA-incasso machtiging 



  

Begiftigd met de Koninklijke Erepenning 
 

 Beschermvrouwe Roelanda Poppinghaus  

 

SEPA-incasso machtiging 

Incassant ID: NL36ZZZ400735820000 
Reden betaling: Lidmaatschap Sempre Crescendo Losser 

 
Contributie per 01-01-2022: 

• Blokfluitleerlingen: € 8,50 per maand 
• Jeugdleden t/m 17 jaar: € 14,00 per maand 
• Leden vanaf 18 jaar: € 16,50 per maand 
• Studenten: € 9,50 per maand* 

* Voorwaarde: Student moet uitwonend zijn en meer dan 30 kilometer buiten Losser wonen 

 

IBAN           

 

Rekeninghouder          

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Concertvereniging Sempre Crescendo Losser  
om maandelijks, tot wederopzegging, bovengenoemde contributie van mijn rekening af te schrijven. 
Beëindiging van het lidmaatschap kan per 1 augustus en 1 januari. 
 

Plaats en datum          

 

 

Handtekening 

 

           

(indien jonger dan 16 jaar; handtekening één van de ouders) 

 

 

Dit formulier kan volledig ingevuld, ingeleverd worden via e-mail of tijdens repetitiedagen: 
 
secretaris@semprecrescendo.nl 
 
 

 

 

 

Privacy Policy ter waarborg van uw persoonsgegevens is te vinden op onze website (semprecrescendo.nl), of aan te vragen via mail/post op 
bovengenoemde adressen. 
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