Herentals, september 2018

Informatie over het lidmaatschap
Beste ,
Het nieuwe seizoen gaat van start en we trekken weer aan de bel om je Davidsfondscultuurkaart te hernieuwen of om lid te worden. Je vindt hierbij alle nodige informatie om dit te
doen:
 De nieuwe cultuurgids vol informatie over het Davidsfonds en de beschrijving van de
boeken en cd’s van dit seizoen. Je vindt er ook een overzicht vanaf pagina 10 van alle
voordelen die de cultuurkaart je biedt. Misschien heb je het afgelopen jaar wel gebruik
gemaakt van de korting die je met de kaart krijgt bij vele culturele instellingen en
musea.
 Het keuzeformulier waarop je jouw keuzes kan aanduiden. Indien je al lid was, zit een
keuzeformulier op jouw naam bij de cultuurgids. Anderen vullen het formulier in dat
zich bevindt op bladzijde 97 van de cultuurgids.
 Het (voorlopige) programma van Davidsfonds Herentals voor het nieuwe seizoen.
Hoe je lidmaatschap vernieuwen of lid worden ?
Op blz. 90 van de cultuurgids vind je de 2 verschillende formules om dit te doen.
Er is geen verschil met vorig jaar.
Wil je, zoals de meeste leden, dit doen via formule 1, dan gaat het zo :





Schrijf op het keuzeformulier je keuzes op en tel de prijzen samen tot je minimum
40 € bereikt.
Voeg eventueel giften toe (fiscaal attest vanaf 40 €)
Vul het bedrag voor de plaatselijke bijdrage (zie verder) in onder rubriek G.
Je doet het
keuzeformulier bij een van onze bestuursleden in de bus.
Op de achterkant van het formulier vind je de naam en de coördinaten van het
bestuurslid waar je jouw keuzeformulier kwijt kan, maar je mag het natuurlijk bij
elk ander bestuurslid binnenbrengen. Je vindt de lijst van de bestuursleden
onderaan deze brief.
Indien je echter graag hebt dat we je lidmaatschap persoonlijk komen ophalen of
regelen, bel dan even of stuur een mail (coördinaten onderaan deze brief).

Kies je voor formule 2, een lidmaatschap voor 40 €, dan stort je gewoon 40 € + de
plaatselijke bijdrage op onze rekening en vermeldt extra “zonder boeken”. Je hoeft het
formulier dan niet binnen te brengen tenzij je extra gegevens wenst te vermelden (bv.
e-mail wijziging, extra cultuurkaarten,…)
Extra cultuurkaarten
Ook dit jaar kan je voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn
een cultuurkaart aanvragen. Heb je dit vorig jaar al gedaan dan zijn de namen reeds
vermeld op je keuzeformulier en hoef je niets meer te doen. In het andere geval: vul
de gegevens in op de voorkant van het keuzeformulier. Je moet dan wel het formulier
binnenbrengen, ook als je voor de formule “zonder boeken” kiest.
Ruimere keus boeken
Op het keuzeformulier vul je normaal de boeken in die je kiest uit de cultuurgids.
Maar je kan ook boeken opnemen die je vindt op de webstek van Davidsfonds
Nationaal (http://www.davidsfonds.be/cultuurkaart.) Die worden dan ook samen met
de cultuurkaart(en) door ons geleverd.
Blz. 1 van 2

Wet op de privacy
Vorig jaar reeds werd expliciet op het keuzeformulier de toelating gevraagd om je
persoonsgegevens te laten verwerken door het Davidsfonds. Dit is dus voor
bestaande leden reeds ingevuld op het keuzeformulier. Nieuwe leden moeten dit
echter expliciet aanvinken.
De privacyverklaring kan je terugvinden in de cultuurgids op pagina’s 92-94.
De “plaatselijke bijdrage”
Net als andere jaren vragen wij ook een “plaatselijke bijdrage”. Die dient
voor het delgen van de werkingskosten van de afdeling, vooral kopieer- en
verzendingskosten. De bijdrage is dezelfde als vorige jaren.
 € 8 als je de correspondentie per post wil ontvangen.
 € 2 als je de correspondentie alleen via e-mail wil ontvangen.
Zorg er dan zeker voor dat op het keuzeformulier je correcte emailadres staat.
Wanneer je lidmaatschap vernieuwen ?
We willen de lidmaatschapsvernieuwing tegen begin november in orde hebben, zodat
de boeken en cd’s vóór Sinterklaas kunnen geleverd worden. Graag hadden we dan
ook je vernieuwing ontvangen vóór zaterdag 20 oktober. Als we tegen die datum
niets van je gehoord hebben, komen we in ieder geval eens langs.
Hoe je lidmaatschap betalen ?
We hopen dat je, net als vorig jaar, zoveel mogelijk per overschrijving op
onze bankrekening wilt betalen.
Nummer:
BE82 413-2091331-68
Naam:
Davidsfonds Herentals
Vermelding: lidmaatschap 17-18 (zonder boeken -eventueel)
Maar als je liever cash betaalt bij het binnenbrengen of ophalen van het
keuzeformulier, dan kan dit ook.
We hopen dat je lid wil blijven of worden en dat we je binnenkort op een of andere activiteit
mogen ontmoeten.
Het voorlopig programma voor ons volgend seizoen vind je bij de cultuurgids.
Kijk ook eens op onze webstek: www.davidsfonds-herentals.be
Met vriendelijke groeten.
Het bestuur
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Blz. 2 van 2
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