Tafeltennisvereniging Heino

Aanmeldingsfomulier lidmaatschap
Hierbij meld ik mij aan als lid van de tafeltennisvereniging Heino.
Achternaam

: ______________________________________________

Voorletters (eerste naam voluit) : _______________________________ (M/V)*
Adres : _________________________________PC / Plaats:_______________
Geboortedatum

: ___________________

Telefoonnummer

: ___________________ Mobiel:

Email-adres
Vroeger bondsnr

:______________________________________________
:_________(indien voorheen NTTB lid)

Ga je competitie spelen?: Ja/neen
Ingangsdatum

: ___________________

Student: J / N*

(* svp doorhalen n.v.t.)

Mijn bankrekening : _________________________ (voor autom. incasso contributie)
Tenaamstelling bankrekening: _____________________________________________
Voor de betaling van de verschuldigde contributie en het eenmalige inschrijfgeld ad
€ 5,00 verleen ik hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan de
Tafeltennisvereniging Heino, deze te incasseren via automatische incasso ten laste
van bovenstaande giro-/bankrekening, waarbij ik verklaar bekend te zijn met de
regeling betreffende incasso-opdrachten.
Ik ga akkoord met het reglement van de tafeltennisvereniging (z.o.z.).
_____________________________________ ________________________
Handtekening
Datum
_____________________________________
Handtekening ouder/voogd indien jonger dan 18 jaar

Contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering
vastgesteld.
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Tafeltennisvereniging Heino
Naast de contributie is € 5,00 per kwartaal verschuldigd
voor de schoonmaak van het verenigingsgebouw.
Vanaf 2019 bedraagt de contributie:
Jeugd recreatief
Jeugd competitie spelend
Senioren recreatief
Senioren competitie spelend

€
€
€
€

20,50 per kwartaal (+ € 5,00 schoonmaak)
25,75
,,
,,
30,50
,,
,,
39,50
,,
,,

De betaling van de contributie plus de kosten van schoonmaakt ( € 5,00) vindt plaats
per kwartaal en uitsluitend via automatische incasso.
Opzegging
De opzegging dient schriftelijk/per email plaats te vinden. De contributie plus
schoonmaakbijdrage is verschuldigd tot en met het einde van het lopende kwartaal.
Trainingen
a. De trainingen vinden wekelijks – buiten de vakanties om - plaats:
Jeugd: Maandag, Dinsdag, Donderdag Aanvang 18:30 uur, einde 19:30 uur
Senioren: Dinsdag en Woensdag Aanvang 20:30 uur, einde 21:30 uur
Het trainingsrooster is te vinden op het prikbord en in de jaargids.
b. De speler is vrij om aan de wekelijkse trainingen deel te nemen. Wel wordt de
speler gevraagd de trainer tijdig vooraf te informeren wanneer hij/zij is verhinderd en
niet aan de wekelijkse training kan deelnemen.
c. De speler is verplicht de aanwijzingen van de trainer op te volgen.
Sportkleding
a. Gedurende de training en het vrijspelen is het dragen van geschikte sportkleding
en schoeisel verplicht.
b. Het is niet toegestaan de zaal te betreden zonder sportschoenen.
Vrijwilligersbijdrage
De Tafeltennisvereniging is een vereniging die kan bestaan dankzij de inzet van
haar leden. Uit dien hoofde is het lid/de ouder in een bepaalde mate verplicht, op
een daartoe gedaan verzoek van de vereniging, een vrijwilligersbijdrage te leveren of
deel te nemen aan een actie.

TTV/fbm 20190120

Tafeltennisvereniging Heino
Stationsweg 12 - 8141 SC Heino
Tel. 0572-391593 - RaboBank: NL68 RABO 0327 1088 27,
Lidnr. NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond): 208037
Kamer van Koophandel: 050-40269
Internet: TTV-Heino.nl / ledenadministratie: f.p.bom@kickmail.nl

