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  Inschrijfformulier  The Armed Man 2019 
 

 
LIDNUMMER  

ACHTERNAAM  
VOORLETTERS  

VOORNAAM  
STEMSOORT  

ADRES  
GEBOORTEDATUM  

POSTCODE  
WOONPLAATS  

TELEFOON  
EMAIL  

MOBIEL  LID VAN EEN KOOR? 
ZO JA, WELK KOOR? 

 

 
 

Ondergetekende schrijft zich in als lid voor het project The Armed Man 2019 van de Stichting  
Nederlands Jenkins Koor en verklaart akkoord te gaan met de volgende voorwaarden en contributieverplichtingen. 

 
1. Het project betreft de uitvoering van The Armed Man op 4 mei 2019 
2. De Stichting voorziet in de verplichting van het aanbieden van de repetities. 
3. De algehele verantwoording van het project ligt bij de Stichting Nederlands Jenkins Koor. 
4. De projectbijdrage betreft een eenmalige bijdrage, waarop geen restitutieregeling van kracht is. 
5. Voor tussentijds instromen, geldt in principe dezelfde projectbijdrage. 
6. Aangekochte stem-cd’s blijven eigendom van de koper, maar mogen zonder uitdrukkelijke  

toestemming van de Stichting Nederlands Jenkins Koor niet worden gekopieerd of doorverkocht. 
7. De projectbijdrage is exclusief een oefen-cd van de opgegeven stemsoort. 
8. Projectbijdrage ad € 95,00 kan in 1 termijn (voorkeur) worden voldaan, of in 2 termijnen à 47,50 

(februari en april) op rekening nr: NL44RABO0182491668 t.n.v. Stichting Nederlands Jenkins Koor te Voorburg,  
onder vermelding van volledige naam en stemsoort. 

9. De Stichting blijft afhankelijk van subsidies en externe financiële ondersteuning. Bij wijzigingen vanuit fondsen 
en sponsoren zal, in geval van annulering van het project, de betaalde bijdrage geheel worden geretourneerd. 
 

☐ Ik wil een oefen-CD van “The Armed Man” van Karl Jenkins in mijn stempartij en maak € 5,-- over.  
 

Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Na betaling en de officiële bevestiging 
van het bestuur van de Stichting Nederlands Jenkins Koor, is de inschrijving definitief. 

 
 

Ingevuld d.d.:……………………………..                  AKKOORD:  Handtekening: …………………………………………….. 
 

 
OPSTUREN:           Postbus 628, 2270 AP VOORBURG;           E-MAIL:  inschrijven@dutchjenkinschoir.nl 

 
(in te vullen door de organisatie): 

 
Nieuwe inschrijving             Kc                          La                    Pen                      Dir 

Met ingang van  
     


