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Onderwerp: Dito’er worden (For English: turn the page)
Beste lezer,
Dito is een organisatie in Nijmegen voor en door LHBT+ jongeren (Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender)
tot en met 28 jaar. Dito organiseert veel verschillende activiteiten voor LHBT+ jongeren zoals
introductiegroepen, borrels, lunches, spelletjesavonden en nog veel meer! Onlangs heb je je aangemeld om
Dito’er te worden. We vragen je hierbij om wat gegevens in te vullen, zodat je een Dito-pas kunt ontvangen
en kunt profiteren van alle voordelen van het Dito’er zijn.
Dito’er worden heeft veel voordelen. Met je Dito-pas kun je gratis of met grote korting deelnemen aan alle
activiteiten van Dito, ontvang je op vertoon van deze pas €3,- korting op de KissKiss feesten van het COC
Nijmegen en krijg je korting op een kaartje voor ons eigen feest: MilQ. Daarnaast kun je elke eerste
woensdag van de maand met korting naar de Pride Night bij Pathé Nijmegen. Je pas is geldig tot en met het
einde van het jaar. Als je je niet afmeldt, zal je ieder jaar een nieuwe pas ontvangen.
Met jouw jaarlijkse bijdrage kunnen we al onze mooie activiteiten blijven organiseren. Dito’er zijn kost
slechts €18,- per jaar voor jongeren t/m 28 jaar en is voor jongeren onder de 18 zelfs gratis. Wanneer je je
aanmeldt vanaf september kost het slechts €9,- voor de rest van het jaar. Het geld zal jaarlijks automatisch
worden geïncasseerd. Daarom zit er bij dit formulier ook een machtigingsformulier, waarop je ons hiervoor
machtigt.
Voor slechts €30,- (normaal €42,50,-) per jaar ben je zowel Dito’er als lid van COC Nijmegen. Je ontvangt
hiervoor 8x per jaar het ledenblad van COC Nederland, en je krijgt korting op de activiteiten van COC
Nijmegen. Voor deze en alle andere voordelen van het lidmaatschap, zie www.cocnijmegen.nl of mail naar
info@cocnijmegen.nl. Wil je vanaf september duolid worden? Dan betaal je slechts €15,- voor dat jaar.
Ben je ouder dan 28 jaar? Dan kun je vriend van Dito worden om de activiteiten van Dito te blijven steunen,
voor een minimumbedrag van € 25,- per jaar.
Afmelden als Dito’er kan vóór 1 januari van het jaar dat je geen Dito’er meer wilt zijn. Op een ander
moment in het jaar opzeggen kan, maar dan zal je voor dat jaar nog Dito’er zijn en de jaarlijkse bijdrage
betalen.
Je wordt Dito’er door de bijgeleverde formulieren volledig in te vullen en op te sturen naar het
bovenstaande adres, of af te geven aan een vrijwilliger bij één van de activiteiten van Dito. Op het
inschrijvingsformulier kun je ook aangeven of je vrijwilliger wilt worden bij Dito, of dat je hier graag meer
informatie over wilt. Bezoek voor meer informatie over Dito ook onze website www.ditonijmegen.nl of
stuur een mailtje naar secretaris@ditonijmegen.nl als je vragen hebt! Op de website vind je ook ons
privacyreglement, waarin staat uitgelegd hoe we je gegevens beschermen.
We hopen je in ieder geval te mogen begroeten op één van onze komende activiteiten, houdt daarvoor
onze website of Facebookpagina in de gaten. Tot dan!
Namens het bestuur van Dito,
Martijn Martens
Secretaris Stichting Dito
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Subject: becoming a Dito member
Dear reader,
Dito is a volunteer organization run by and for LGBT+ youth (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) up until
28 years of age. Dito organises many activities for LGBT+ youth, including introduction groups, drinks,
lunches, game nights and many others! You recently requested to become a Dito member; we ask you to
fill in some information so you can receive your Dito pass and enjoy the benefits of being a Dito member.
Being a Dito member has many advantages. With your Dito pass you can participate in any Dito activity for
free or with a heavy discount, you also receive a €3,- discount on tickets for the KissKiss parties organised
by COC Nijmegen and a discount for our own party: MilQ. In addition, your pass also gets you a discount for
the Pride Night at the Pathé cinema in Nijmegen. Your pass is valid for one year; if you don’t cancel your
membership you get a new pass each year.
With your yearly contribution you help us to continue organizing all of our great activities. Being a Dito
member only costs €18,- a year for anyone up to the age of 28, and is free for anyone aged 18 or younger.
If you become a member from September on, it only costs you €9,- for the remainder of that year. The
money will be debited automatically each year, which is why this form includes a mandate form to
authorize us for this.
For only €30,- (usually €42,50,-) a year you can become member of both Dito and COC Nijmegen. This gets
you the COC magazine 8x a year, and a discount for activities of COC Nijmegen. For these activities and all
other benefits of the COC membership, check out www.cocnijmegen.nl or send an email to
info@cocnijmegen.nl. A duo-membership starting at September only costs you €15,- for that year.
Are you over the age of 28? Then you can become a Friend of Dito to support our activities for a minimum
of €25,- a year.
If you wish to cancel your registration with Dito, you must do so before the 1st of January of the year in
which you no longer want to be a member. If your registration is cancelled after that date, the contribution
for the new year will still be debited.
You can finalise your registration by sending the completed forms to the address noted at the top of the
page, or by giving it to a volunteer at one of our activities. You can also use this form to indicate if you’d like
to become a Dito volunteer, or would like more information on this. For more information on Dito, check
out our website www.ditonijmegen.nl or reach out to secretaris@ditonijmegen.nl. You can also find our
privacy statement on our website, explaining how we protect your information.
We hope to welcome you at one of our next activities, so keep a close eye on the event schedule on our
website or Facebook page. See you then!
On behalf of the Dito board,
Martijn Martens
Secretary Dito Nijmegen
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Vul a.u.b. je gegevens volledig en duidelijk in/Please fill in the blanks fully and clearly
Gegevens/Information

Naam/Name:……………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Straat+huisnummer/
Street+home number:.……………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode+plaats/
Postal code+city:……………………………………………………………………...........................................................................

Land/Country:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum/Date of birth:……………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer/Phone number:………………………………………………………………………………………………………............

E-mailadres/Email adress:………………………………………………………………………………………………………………………………
Opleiding of werk/
Study or employment:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hoe ben je bij Dito terechtgekomen?/
How did you find out about Dito?:………………………………………………………………………………………………………............
Ik wil graag*/I’d like to*:
o Dito’er worden (€18,- per jaar)**/Become Dito member (€18,- a year)**
o Dito’er worden en ik ben jonger dan 18 jaar/Become Dito member and I’m younger than 18
o Dito’er worden én lid worden van COC Nijmegen (€30,- per jaar)**/
Become Dito member and member of COC Nijmegen (€30,- a year)**
o Vriend van Dito worden (vanaf 29 jaar) (€……….,- per jaar, minimaal €25,-)/***
Become Friend of Dito (from 29 years of age) (€………..,- a year, minimum of €25,-)***
o In een Introductiegroep van Dito/Join an Introduction group
o Meer informatie ontvangen over vrijwilliger worden bij Dito/
Learn more about becoming a Dito volunteer
o Vrijwilliger worden bij Dito/Become a Dito volunteer
* Kruis aan wat van toepassing is, meerdere opties mogelijk/Check all that apply
** Vanaf september slechts de helft van de prijs/From September on only half the price
*** Vul gewenst bedrag in, minimaal €25,-/Fill in desired amount, minimum of €25,-

Incassant: Stichting Dito
St. Anthoniusplaats 1
6511 TR Nijmegen
Nederland
Incassant ID = NL49ZZZ410569420000

Stichting Dito
St. Anthoniusplaats 1
6511 TR Nijmegen
secretaris@ditonijmegen.nl
www.ditonijmegen.nl

MACHTIGINGSFORMULIER VOOR SEPA INCASSO
MANDATE FORM FOR SEPA DIRECT DEBIT
Ondergetekende/Signatory:
Naam/Name:………….……………...……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres/Adress:……….………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode+plaats/Postal code+city:………………………………...………………………………………………………………………………
Land/Country:......................................................................................................................................................
Betalingsgegevens/Payment details:
Betaling inzake jaarlijkse bijdrage aan Dito*/Payment concerning yearly contribution to Dito*:
o

Dito’er (€18,- per jaar)/Dito member (€18,- a year)

o

Dito’er en COC-lidmaatschap (€30,- per jaar)/Dito and COC member (€30,- a year)

o

Vriend van Dito (€………,- per jaar)**/Friend of Dito (€………..,- a year)**

*Kruis aan wat van toepassing is/Check which applies
** Vul gewenst bedrag in, minimaal €25,-/Fill in desired amount, minimum of €25,Bankgegevens ondergetekende/Bank details signatory:
IBAN rekeningnummer/
IBAN account number:.……….........................................…………………………………………………………………………………..
BIC (alleen noodzakelijk bij buitenlandse bank):
BIC (in case of non-Dutch bank):………………………..……..………...................………………………………………………………….
Ondertekening/Signature:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om het betreffende
bedrag af te schrijven van de rekening van de ondergetekende en ontvangt hiervan minstens 14 dagen voor
de afschrijving een schriftelijk bericht via email. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft
hij dertig dagen de tijd om zijn bank de opdracht te geven om het bedrag terug te boeken. Wederopzegging
dient te gebeuren voor 1 januari van het jaar waarin ondergetekende geen bijdrage meer aan de incassant
wilt schenken.
The signatory authorises the payee to debit the respective amount from the signatory’s account until
cancellation, and will receive written notification through email at least 14 days before the debit. If the
signatory disagrees with the debit, they have thirty days to request their bank to cancel the payment.
Cancellation of the registration has to take place before the 1 st of January of the year in which the signatory
no longer wishes to make a contribution to the payee.
Datum/Date:...................................................

Plaats/City:.......................................................

Handtekening/Signature:

