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AANVRAAG VOOR LIDMAATSCHAP 
 
Gelieve de onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Zodra wij het ondertekende formulier 
ontvangen hebben, is uw theater ingeschreven als aspirant lid. Graag ook een foto van uw theater (rechtenvrij, 
min. 2 MB, 300 dpi) en het logo van uw vereniging mailen voor het plaatsen op onze website. 
 
 
 

1. Gegevens van openluchttheater 
 
Naam  
Plaats/gemeente  
Provincie  
Postadres  

postcode + plaats 
Bezoekadres  

postcode + plaats 
Telefoonnummer theater  
E-mail theater  
Website theater  
Staat uw theater geregistreerd als 
monument? 

ja / nee* 

Zo ja rijksmonument / gemeentelijk monument* 
Capaciteit van theater/aantal zitplaatsen  
Mogelijkheid voor avondvoorstellingen ja / nee* 
Overdekt podium ja / nee* 
Aantal bezoekers afgelopen jaar  
 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
 

2. Eigenaar/beherende instantie 
 
Naam  
 
 

3. Organiserende instantie (programmering) 
 
Naam  
 
 

4. Eerste contactpersoon naar OPENLUCHTTHEATERS.NL 
 
Naam  
Functie  
Telefoon  
E-mail  
 



 

 
 

5. Voorzitter (tweede contactpersoon naar OPENLUCHTTHEATERS.NL) 
 

Naam  
Telefoon  
E-mail  
 
 

6. Penningmeester (adres voor factuur contributie) 
 
Naam  
Postadres  

Postcode + plaats 
Telefoon  
E-mail  
 
 

7. Contactpersoon public relations 
 
Naam  
Telefoon  
E-mail  
 
 

8. Contactpersoon programmering 
 
Naam  
Telefoon  
E-mail  
 
 

9. Aard en omvang van de organisatie 
 
Totaal aantal bestuurders  
Waarvan aantal personen bezoldigd  
Waarvan aantal personen onbezoldigd  
 
Totaal aantal medewerkers  
Waarvan aantal personen bezoldigd  
Waarvan aantal personen onbezoldigd  
 
 
 

10. Opmerkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Het verschuldigde entreegeld van € 65 zal binnen 14 dagen betaald worden op rekeningnummer  
NL 95 INGB 0001997286 t.n.v. Vereniging Nederlandse Openluchttheaters.  
Tevens verklaar ik hierbij namens  
 
……………………………………………………………………..(naam openluchttheater) 
 
akkoord te zijn met het gebruik en de verwerking van bovenstaande (persoons-) gegevens, beeld- en 
geluidsmateriaal door OPENLUCHTTHEATERS.NL zoals beschreven in de bijlage. 
 
 
 
Ingevuld door: ……………………………………………………….(naam) 
 
Datum                                                                                            Handtekening 
 
 
 
 
 
In de eerstvolgende ledenvergadering (doorgaans in november) wordt door de leden van het 
OPENLUCHTTHEATERS.NL een beslissing genomen over uw aanvraag voor het gewone lidmaatschap. 
 
De jaarcontributie voor een lid is gebaseerd op het aantal bezoekers in het voorafgaande jaar, t.w.: 
0-1.500 bezoekers per jaar   €   150 
1.500-5.000 bezoekers per jaar             €   200 
5.000-15.000 bezoekers per jaar      €   275 
Meer dan 15.000 bezoekers per jaar €   350 
  



 

 
Toestemming gebruik en verwerking van (persoons-)gegevens  

en beeldmateriaal door OPENLUCHTTHEATERS.NL 
 
 
OPENLUCHTTHEATERS.NL verzamelt alleen data die zij strikt noodzakelijk heeft voor het uitvoeren van haar 
taken zoals omschreven in de statuten.  
OPENLUCHTTHEATERS.NL verkoopt haar database niet en zal deze ook in de toekomst niet verkopen aan 
andere partijen.  
Gegevens worden initieel bij inschrijving als lid van OPENLUCHTTHEATERS.NL verkregen en opgeslagen. Op 
eigen initiatief van het lid kan verzocht worden de gegevens te actualiseren. 
Alle gegevens zijn beschikbaar voor alle medewerkers van OPENLUCHTTHEATERS.NL voor het uitvoeren van 
hun taken. 
 
Algemene contactgegevens 
Hieronder worden verstaan: bezoek- en postadres, mailadres en telefoonnummer voor informatie en 
kaartverkoop. 
De algemene contactgegevens van uw openluchttheater/vereniging worden weergegeven op de website van 
OPENLUCHTTHEATERS.NL. Deze gegevens mogen door OPENLUCHTTHEATERS.NL worden doorgegeven aan 
derden als er sprake is van extra promotie voor uw openluchttheater/vereniging. 
 
Specifieke contactgegevens van medewerkers 
Hieronder worden verstaan: naam, mailadres en telefoonnummer van medewerkers van uw 
openluchttheater/vereniging met specifieke taken/functies. 
Specifieke contactgegevens van medewerkers van uw openluchttheater/vereniging worden enkel gebruikt voor 
onderlinge correspondentie, het versturen van de Nieuwsbrief en bij deelname aan speciale publiciteitsacties 
van en door OPENLUCHTTHEATERS.NL. 
Voor het betalen van de contributie is ook het rekeningnummer van het openluchttheater bekend bij de 
penningmeester van OPENLUCHTTHEATERS.NL. Financiële gegevens worden uitsluitend gebruikt voor 
onderlinge betalingen en bijbehorende correspondentie. 
 
Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens 
Leden kunnen ten alle tijden de gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen via de ledenadministratie. Dit 
verzoek dient ingediend te worden via een mail naar ledenadministratie@openluchttheaters.nl. 
Leden ontvangen automatisch de Nieuwsbrief van OPENLUCHTTHEATERS.NL tenzij anders aangegeven. 
Uitschrijven voor de Nieuwsbrief is op elk moment mogelijk door een mail te sturen naar 
publicrelations@openluchttheaters.nl of door te kiezen voor ‘unsubscribe from this list’ onderaan de 
nieuwsbrief. 
 
De (persoons-)gegevens zijn opgeslagen in een database en wordt beheerd door medewerkers van 
OPENLUCHTTHEATERS.NL. Deze database en een back-up daarvan worden bewaard in een beveiligde 
omgeving. 
 
Beeld en geluidsmateriaal. 
Voor landelijke promotie en communicatie kan OPENLUCHTTHEATERS.NL  gebruik maken van beeld- en 
geluidsmateriaal dat uw theater publiceert (denk hierbij aan de website(s), brochures en social media van uw 
theater).  Tenzij expliciet door u hiertegen bezwaar is aangetekend, mag OPENLUCHTTHEATERS.NL dit 
materiaal zonder voorafgaande toestemming gebruiken voor landelijke communicatie en promotie. 
 
 
Bij beëindiging van het lidmaatschap blijven alle gegevens bewaard om een compleet overzicht van de 
openluchttheaters in Nederland te behouden. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de 
persoonsgegevens van uw openluchttheater/vereniging niet meer op de website vermeld.  De Nieuwsbrief 
wordt nog wel naar de medewerkers van uw openluchttheater/vereniging verstuurd tenzij zij zich expliciet 
uitschrijven. 
 


