
 

 

AANMELDFORMULIER 
SOCIËTEIT DE KRING 2022 
 

Ondergetekende wil         lid of        PI worden van De Kring 

Voor- en achternaam   

Adres, postcode en woonplaats   

Geboortedatum   

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Website en/of online info  

Beroep en/of studierichting  

Wat zijn je werkzaamheden of 
nevenactiviteiten in kunst, cultuur, 
wetenschap of media? 

 

 

 

 

Waarom wil je lid worden van De 
Kring? 
Gelieve een uitgebreide uitleg te geven. 

 

 

 

 

Welke bestaande BinnenKringen 
spreken je aan, of wat voor 
BinnenKring zou je op willen richten? 

 

 

Voordragers 

In het geval van een volledig lidmaatschap, dient deze sectie te worden ingevuld door een tweetal leden waarvan 

één langer lid is dan één jaar. Voor het PI-schap is slechts 1 voordrager vereist, aan wie het voorgedragen lid tevens 

administratief verbonden zal zijn.  

 

Naam voordragend lid #1   

E-mailadres  

Telefoonnummer   

Reden van voordracht kandidaat  

 

 

 

 

Naam voordragend lid #2  

E-mailadres  

Telefoonnummer   

Reden van voordracht kandidaat  

 

 

 

 



 

 

 

Type lidmaatschap  
In alle gevallen wordt een eenmalig inschrijfbedrag van €25 in rekening gebracht. Selecteer welke van toepassing is:  

o Regulier lidmaatschap, €475,-  

€430,- contributie per jaar + €45,- barfee  

o Persoonlijk lidmaatschap, €237,50  

€215,- contributie per jaar + €22,50 barfee, te voldoen door voordragend lid  

o Buitenlid - woont verder dan 50 km van Amsterdam vandaan, €237,50  

€215,- contributie per jaar + €22,50 barfee 

o Halfgeldregeling - voor leden met een kleine beurs, €237,50  

Je jaarlijks belastbaar inkomen is minder dan €23.500,-  

€215,- contributie per jaar + €22,50 barfee 

o Verwant lidmaatschap - voor leden van verwante organisaties, €152,50 

€130,- contributie per jaar + €22,50 barfee 

o Jongerenlidmaatschap < 35 jaar, €237,50 

€215,- contributie per jaar + €22,50 barfee 

o Studentenlidmaatschap, €132,50  

€110,- contributie per jaar + €22,50 barfee 

 

Betalingswijze  
 Jaarlijks, per incasso  

 Jaarlijks, niet per incasso  

 Per kwartaal (+€16,-, alleen per incasso 

 

Incassomachtiging  
In geval van een PI-schap machtigt het voordragend lid De Kring voor de incasso van de contributie.  

Ondergetekende machtigt Sociëteit De Kring, Kleine-Gartmanplantsoen 7-9, 1017 RP Amsterdam tot afschrijving 
van de contributie en geeft De Kring toestemming om de contributiefactuur via e-mail toe te zenden.  
 

Iban-nummer*   

Op naam van*   

Handtekening**   
 
 

 
*Indien de aanmelding een PI-schap betreft, vult u hier de gegevens van het voordragend lid in. Deze is verantwoordelijk voor de PI en draagt 

zorg voor de betaling van diens contributie.  

** Als dit formulier verstuurd wordt vanuit hetzelfde e-mailadres als het e-mailadres in de tabel met persoonlijke gegevens het aanstaande 

Kringlid, wordt dit geaccepteerd als rechtsgeldige ondertekening van de overeenkomst.  

 
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar administratie@kring.nl .  
Voor vragen zijn wij telefonisch te bereiken op 020-6236985, of via bovenstaand e-mailadres.  
 
Voorwaarden 
Leden van de vereniging kunnen alleen zijn zij, die een der schone kunsten of wetenschappen beoefenen, en zij, die uit hoofde van hun 
instelling hiervoor in aanmerking komen. De ballotagecommissie en/of het bestuur houdt zich het recht voor ook elders inlichtingen in te 
winnen. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Alle tarieven zijn incl. 21% BTW.  
 

Niet invullen, alleen bestemd voor administratie De Kring 

Datum:                                                                                         Lidnummer:  

 

mailto:administratie@kring.nl

