
 

Vriendschapsformulier 

Friendship document 

 

 

Beste nieuwe Vriend, 

 

Dankjewel dat je Vriend wilt worden van Toneelgroep Twister! Middels dit formulier zouden wij, als 

bestuur, jou graag in een notendop op de hoogte willen brengen van alles wat jij als Vriend van 

Twister kunt doen. We zouden je ook willen vragen om dit document op de aangegeven plaats te 

ondertekenen, waardoor je hebt aangegeven dat je al jouw rechten en verplichtingen als Vriend van 

Twister hebt begrepen en hiermee akkoord gaat. 

 

Als Vriend van Toneelgroep Twister heb je het recht om: 

1) Jezelf op te geven voor alle activiteiten die door Toneelgroep Twister georganiseerd worden; 

2) Jezelf aan te melden voor een functie als commissielid binnen Toneelgroep Twister. 

 

Tevens heb je, als Vriend van Toneelgroep Twister, de plicht om: 

1) Ieder jaar waarin je vriend wilt zijn een donatie te maken ter waarde van een bedrag dat door 

het bestuur bepaald is voor dat jaar naar IBAN NL36 RABO 0301 0359 97. 

We hopen dat we je een beetje een idee hebben kunnen geven over de mogelijkheden als Vriend van 

Twister. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, stuur ons gerust een e-mail 

(twistertoneel@gmail.com)! We zullen je zo snel mogelijk te woord staan. 

 

Dear new Friend, 

 

Thank you so much that you want to become a Friend of Toneelgroep Twister! Through this 

document we, the board, would like to give you some extra information about everything you can do 

when you are a Friend of Twister. We’d like to ask you to read this document thoroughly and sign at 

the bottom of the page, so we know that you are aware of  and accepted all your rights and obligations 

as a Friend of Twister. 

 

As a Friend of Twister you have the right to: 

1) Register for all activities organised by Toneelgroep Twister; 

2) Register for a position in a committee within Toneelgroep Twister. 

 

Additionally, as a Friend you have the obligation to: 

1) Make a donation every year that you want to be a Friend, at a value decided by the board for 

that year. This donation can be made to IBAN NL36 RABO 0301 0359 97. 

We hope to have provided you with all the necessary information to get an idea of all the possibilities 

you have as a Friend of Twister. If you have any questions or remarks, feel free to email us 

(twistertoneel@gmail.com). We will make sure to answer as quickly as possible. 

Met vriendelijke groet, namens de vereniging, 

With kind regards, in name of the association, 



 

Het Bestuur van Toneelgroep Twister 

The Board of Toneelgroep Twister 

 

 

Middels het invullen van dit document geef ik aan al mijn bovengenoemde rechten en verplichtingen 

als Vriend van Toneelgroep Twister te hebben begrepen en hiermee akkoord te gaan. Voor informatie 

over het gebruik van persoonsgegevens zie onze privacyverklaring. Alle officiële documenten 

(statuten, privacyverklaring, afbeeldingsverklaring) zijn te vinden op onze website 

www.twistertoneel.nl. 

 

By filling in this document I state that I have understood all my rights and obligations as a Friend of 

Toneelgroep Twister mentioned above and that I agree to all of them. See our privacy agreement for 

more information about our usage of your personal data. All official documents (statutes, privacy 

agreement, imagery statement) can be found on our website www.twistertoneel.nl. 

 

Naam/Name      Geboortedatum/date of birth 

 

 

 

Telefoonnummer/Phone number   E-mailadres/Email address: 

 

      

 

Ik ga akkoord met de privacyverklaring (verplicht):   

I agree to the privacy statement (required field): 

 

Ik ga akkoord met de afbeeldingsverklaring:  

I agree to the imagery statement: 

 

 

 

 

Datum/date:       Handtekening/autograph: 

 

        

 

 


