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SmartZwart Collective
AANVRAAG LIDMAATSCHAP SOCIËTEIT

Persoonlijke gegevens kandidaat
Voor- en achternaam:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: Beroep/studierichting:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode/woonplaats:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mobiel:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Online:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Waarom wilt u lid worden van Smart Sociëteit?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wat zijn uw werkzaamheden in kunst, cultuur, creatief, wetenschap of media?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Omschrijving dagelijkse werkzaamheden en nevenactiviteiten:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Type lidmaatschap (maak keuze):
 Regulier lidmaatschap: €120 contributie + €50 inschrijfgeld.
 Buitengewoon lid: €200 contributie + €50 inschrijfgeld.
 Jongeren (< 35 jr.): €75 contributie + €25 inschrijfgeld.
Machtiging Ondergetekende machtigt Sociëteit Smart Collective, Barbusselaan 36, 1102TX
Amsterdam tot een éénmalige afschrijving van het inschrijfgeld en tot jaarlijkse afschrijving
van de contributie en geeft Sociëteit Smart Collective toestemming om de
contributiefactuur jaarlijks via e-mail toe te zenden.

Bankrekeningnummer t.n.v. ……………………………………………. Te
…………………………………………………

Handtekening

………………………………………………………………..

Voorwaarden Leden van de vereniging kunnen alleen zijn zij, die een der schone kunsten of
wetenschappen beoefenen, en zij, die uit hoofde van hun instelling hiervoor in aanmerking
komen. Schone kunst; schilderkunst, tekeningen of beeldhouwkunst, schilderkunst,
architectuur, vormgeving, dichtkunst, muziek en filmkunst. Anders: bestuurder, consultant,
Journalist, auteur, kritisch denker, politicus, directeur, debatleider, strateeg of analyticus.
De ballotagecommissie en/of het bestuur houdt zich het recht voor ook elders inlichtingen
in te winnen. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Alle
tarieven zijn incl. 21% BTW.

Nadat het formulier is ingevuld en van handtekeningen voorzien, s.v.p. opsturen naar
admin@SmartSociety.nl of naar: Sociëteit Smart, Barbusselaan 36, 1102 TX Amsterdam. Indien u
vragen hebt, bel dan 0652455388 of stuur uw vraag naar info@smartzwartcollective.nl
Het maximale aantal leden is 400. Inclusief Excellent/Bijzondere lidmaatschap

Barbusselaan 36 1102 TX, Amsterdam
Telefoon: 0174 – 387 048
Mobiel: 06 – 24317498
E-mail: info@smartzwartcollective.nl

Stichting SmartSociety i.o.
Bank nr. NL 74 INGB 06636047
88

Wat onderscheidt SMART Sociëteit van andere netwerk
organisaties?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze leden zijn kritische denkers maar staan open om hun kijk op de wereld te verruimen
Onze leden bevorderen ondernemerschap, talent en persoonlijke ontwikkeling
Onze leden staan niet alleen open voor kennis en knowhow maar delen dat ook
Onze leden staan voor hoogwaardig kwaliteit, betrouwbaarheid en herkenbaarheid
Onze leden staan voor onderlinge verbondenheid, waarden en normen.
Onze leden hebben affiniteit met reizen, literratuur, kunst en cultuur
Wij stimuleren succes, leiderschap, coaching en mentorschap en hebben een brede
maatschappelijke belangstelling
Onze leden zijn inspirerende persoonlijkheden die elkaars prestaties, de politiek en media
kritisch volgen.
Wij staan open voor innovatie, belleging en investeringen
Wij streven naar een eigen SmartHOUSE met theaterzaal, horeca en guesthouse.

