
 

 Uppsalalaan 3 || 3584 CT Utrecht || info@STUdance.nl || www.STUdance.nl || KVK 40482584  

Lidmaatschap Club van 50 

 
De Club van 50 is bedoeld om de vereniging een warm hart toe te dragen. Wat ontzettend fijn dat u 
ons wilt helpen! Wil je met je commissie de vereniging steunen, als bedrijf je naam op onze site 
hebben of persoonlijk de vereniging een zetje in de goede richting geven? Wat de reden ook mag 
zijn,  iedereen is welkom bij de club van 50! 
 
Het geld van de Club van 50 wordt gebruikt voor investering van de vereniging. Denk hierbij aan een 
nieuwe barre voor Klassiek, kleding en make-up voor de tijdens de eindvoorstelling of een nieuwe 
Boombox. Samen met u gaan we op zoek naar een goede bestemming voor de inkomsten. Daarnaast 
laten wij onze dankbaarheid graag blijken. Hoe langer u lid blijft van de Club van 50, hoe meer u 
ervoor terug krijgt! 

★ Na 1 jaar lid zijn, krijg je 25% korting op 1 kaartje voor de eindvoorstelling (eerstvolgende 
voorstelling) 

★ Na 2 jaar lid zijn, krijg je 50% korting op 1 kaartje voor de eindvoorstelling 
★ Na 3 jaar lid zijn, krijg je 1 vrijkaartje voor de eindvoorstelling 
★ Na 4 jaar lid zijn, krijg je 2 vrijkaartjes voor de eindvoorstelling 

 
Door het invullen van onderstaand formulier gaat u akkoord met een afschrijving van €50,- door 
STUdance, Uppsalalaan 3 3584 CT te Utrecht, NL69 INGB 0001 3970 33 met kenmerk machtiging: 
Club van 50. De incasso is automatisch doorlopend, tenzij u deze opzegt via de mail. 
 
Dit formulier kunt u versturen via post (Uppsalalaan 3, Utrecht) of mail 
(commissarisextern@studance.nl). 

 
Je adresgegevens dienen gelijk te zijn aan de gegevens waarop je ingeschreven staat bij je bank. 

 
Naam en voorletters:  ________________________________________________________ 
 
(Bedrijfs)Naam:_______________________________________________________________ 
Vul hier in hoe je benoemd wilt worden op de website, hierbij wordt toestemming gegeven voor het benoemen 
van de naam op de website van STUdance als lid van de Club van 50. 

 
E-mailadres:_________________________________________________________________ 
 
Adres: ____________________________________________________________________ 
            
Postcode:__________________________________________________________________  
 
Woonplaats:________________________________________________________________ 
 
IBAN:_____________________________________________________________________  
 
Inbreng voor bestemming:____________________________________________________ 
 
Wilt u graag de DanceFlash (verenigingsblad) ontvangen (elke 3 maanden): JA / NEE 
 
 
Plaats en datum:    Handtekening:     
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