
Geachte Filmkringleden,   

  

De laatste film in het Filmkringprogramma van 2017- 2018 is vertoond en dit is alweer de laatste 
Filmkringbrief. We hopen dat u dit seizoen genoten heeft van onze selectie en we gaan aan de slag met het 
maken van een mooie selectie voor volgend seizoen! De eerst volgende Filmkringbrief ontvangt u half 
augustus. 
 
Vanaf 23 mei kunt u weer gebruik maken van de Filmkringkorting. Op vertoon van uw Filmkringpas van 
2017 – 2018 krijgt u 1,50 euro korting op alle reguliere films van het Natlab. De kortingsmogelijkheid kunt u 
gebruiken van 23 mei tot 1 september van 10.00 t/m 18.00 u op doordeweekse dagen. We willen u vragen 
de pas goed te bewaren. Bent u de pas kwijt? Neem dan contact op met het secretariaat@plazafutura.nl   
  

We hebben de komende tijd ook nog meer op het programma staan dat u misschien interesseert. 
Zo staat de week van 24 t/m 30 mei in het teken van de Italiaanse film. Het festival wordt op donderdag 24 
mei om 19.30 geopend met Roberto Fellini’s Roma, ingeleid door de ambassadeur van Italië, zijne 
Excellentie Andrea Perugini en acteur Alessandro Idonea. Voor meer informatie over het programma 
verwijzen wij u graag naar onze website. Daarnaast starten we vanaf begin juli ook weer met de vertoning 
van onze buitenfilms op dinsdag, vrijdag en zaterdagavond, als het weer het toelaat  
 
Vernieuwde Privacywetgeving   

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent 
dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG bevat 
gedetailleerde verplichtingen voor organisaties zoals de onze om persoonsgegevens te beschermen. Wij 
zijn achter de schermen dan ook druk bezig om de eisen die deze algemene verordening vraagt te regelen. 
Hierover krijgt u op een later tijdstip verdere informatie.  
 

Informatie over het nieuwe Filmkring seizoen 
In het seizoen 2018 – 2019 gaan we overstappen op persoonsgebonden Filmkringpassen. De opmaak van 
de pas zal bestaan uit een persoonlijke pasfoto, uw naam en uw pasnummer. Dit betekent dat we de pas 
ter controle kunnen scannen en uw gegevens direct bij de hand hebben. Zo kunnen we u voorzien van 
snelle service en hoeft u niet elk seizoen opnieuw te wachten op uw pas. Net als uw abonnement wordt de 
pas automatisch verlengd, daar hoeft u niets voor te doen!  
Om uw pas gereed te maken willen we u vragen om uw pasfoto samen met uw adresgegevens voor 1 
juni  in te leveren.  
 
Lidmaatschapskosten  
In de maand augustus verwerken we de inschrijvingen voor het Filmkringseizoen 2017 – 2018. Uw 
lidmaatschapskosten worden in deze periode voldaan via een automatische incasso. Dit betekent dat u zelf 
bijna niets aan de betaling hoeft te doen. Het bedrag van 65,- euro zal tussen medio augustus en medio 
september worden afgeschreven. De precieze betaaldatum is afhankelijk van uw Filmkringdag en bank. 
 

Start nieuw seizoen  

Het nieuwe seizoen start in september. De vernieuwde passen zullen tijdens uw eerste  
Filmkringbezoek in september door uw Filmkring Gastvrouw, Maryam Anema, worden uitgedeeld. Net zoals 
andere jaren krijgt u per maand bericht over de vorderingen van het nieuwe Filmkring seizoen. Zo bent u op 
tijd op de hoogte van ons nieuwe programma, hoe en wanneer de nieuwe filmkring pas wordt geleverd en 
wanneer de incasso precies zal worden voltrokken. Benieuwd op welke data uw Filmkringdag volgend 
seizoen valt? Zie het dataschema op de website van de Filmkring.   
 
Afmelden en/of wijzigen van uw gegevens 

Wilt u zich afmelden en daarmee ook uw machtiging stopzetten, dan kunt u hiervoor het opzegformulier 
gebruiken. Wilt u een wijziging doorgeven dan kunt u hiervoor het wijzigingsformulier gebruiken. Beide 
formulieren kunt u downloaden via onze site of  afhalen bij de balie van Natlab. Na inlevering ontvangt u 
binnen twee weken bericht. Wilt u na afmelding uw lidmaatschap weer hervatten, dan dient u zich opnieuw 
in te schrijven.  
 
Het Natlab-team wenst u een fijne en zonnige zomer toe. En we horen weer graag wat u van het afgelopen 
seizoen vond, als we een dezer dagen onze jaarlijkse enquête sturen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Filmkringteam 

https://www.natlab.nl/programma/6462/Week_van_de_Italiaanse_Film_Roma/

