
Inschrijfformulier  
Scratch Messiah Zeeland 

Zaterdag 16 februari 2019  Sint Jacobskerk Vlissingen 

 
Naam inschrijver ___________________________________________          Geboortejaar________ 
 
Straat   ___________________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats___________________________________________________________________ 
 
E- mailadres  ____________________________          Telefoonnummer____________________ 
   
datum aanmelding         ____________________ 
 
Hoeveel posters zou u bij u in de buurt kwijt kunnen om ons concert te promoten. Op termijn krijgt u bericht 
hoe deze raamposters  te verkrijgen zijn.   Aantal posters:_______________________ 
 
KOOR 
 
Stemsoort: O  sopraan           O  alt              O  tenor              O bas. 
Heeft u eerder meegezongen? 
O Ja.   Aantal keren meegezongen: _________     in het jaar/de jaren: __________________________ 
O  Nee   
O Eerder aangemeld maar niet geplaatst in ................... (jaartal) 
O Bent u arts, of in het bezit van een certificaat BHV, AED?  
O Ik wil graag meezingen in het kleinkoor*(zie info) 
 (In dit geval horen we graag wat uw zangervaring is, c.q. in welk koor u momenteel zingt; hieronder te vermelden.) 
 
 

 
ORKEST 
 
Wilt u inschrijven voor het orkest? Neem dan contact op met Henk Krutwagen   
tel. na 17.00 uur 0115-630434 of via het mailadres: hack54@zeelandnet.nl 
Om ingedeeld te worden dient u vergevorderd te zijn op uw instrument! 
______________________________________________________________________________________ 
 
Vermeld hieronder s.v.p. uw keuze(s) 
 
Koordeelname 
 Volwassenen       €  35,00 €  __________ 
 Jongeren onder de 20 jaar en studenten  €  17,50 €  __________  
 De koorpartituur * dient u zelf aan te schaffen 
Lunchbuffet*  (optioneel)       €  15,00 €  __________    
                                                                                    
Totale kosten          €  __________  
          
BETALING  
Bovenstaande kosten dienen direct bij aanmelding door u te worden overgemaakt op rekeningnummer: 
NL44RABO 0389 3198 21 t.n.v. Scratch Messiah Zeeland te Middelburg.  
Vermeld u bij deze betaling a.u.b. duidelijk de naam en het adres van degene die meezingt + stemsoort!  
Bij geen betaling kunnen we u helaas niet inschrijven.  

 
TOESTEMMING 
 Ik heb de privacyverklaring op de website* gelezen.  Door inschrijving verklaar ik in te stemmen met gebruik 
van mijn gegevens op de wijze als aangegeven in die privacyverklaring.  

 
* zie informatieblad of ga voor verdere informatie naar onze website: www.scratchzeeland.nl 

 
U kunt dit formulier ingevuld en gefrankeerd sturen naar:  
Stichting Scratch Messiah Zeeland, p.a. Distelstraat 12, 4341 JP Arnemuiden 
Of mailen aan:  scratchmessiah@zeelandnet.nl  
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