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2021

Achternaam: .

. Roepnaam:

.

Adres:

.

Postcode: .

. Woonplaats:

Telefoon: .

-

.

. Mobiel: . 06 -

.

E-Mail: .

.

Geboortedatum: .

/

Geslacht: M / V

/

Ingangsdatum: .
Bondsnummer: .

/

/ 20

.

.

In geval van overschrijving van een andere vereniging

IBAN rekeningnr: NL
StadsPas / U-Pas: ja / nee

.
StadsPas / U-Pas nummer: .

.

Vrijwilligerswerk (18+): . . Ja, in overleg help ik mee en ontvang de korting.
. . Nee, dank je.
Ouders of verzorgers van minderjarigen moeten ook de achterkant van het formulier invullen.
Ik heb de bijgevoegde contributieregeling Tafeltennisvereniging Nieuwegein (z.o.z.) gelezen
en ga hiermee akkoord.

Handtekening:

.

.

De privacy verklaring met betrekking tot de ingevulde persoonsgegevens staat op de website
van de vereniging. www.ttvn.nl/privacy.

Voor ouders of verzorgers van leden jonger dan 18 jaar:

E-Mail ouders: .

.

Toestemming foto’s
TTVN maakt regelmatig foto’s tijdens evenementen waarop jeugdspelers van TTVN te zien zijn. Deze foto’s
kunnen op websites worden gepubliceerd.
WEL TOESTEMMING

..

GEEN TOESTEMMING

..

Eventuele medische zaken waar trainers en begeleiders rekening mee moeten houden:

.

.

TTVN is verplicht om de volgende gegevens aan de Nederlandse Tafeltennisbond door te geven: NAW,
geboortedatum, geslacht, e-mail adres en/of telefoonnummer.
Indien een jeugdlid zich inschrijft voor een extern evenement, geven de ouders/verzorgers toestemming om de
naam, geboortedatum, bondsnummer en eventueel het spelniveau door te geven aan de organisatoren.

Contributieregeling voor Tafeltennisvereniging Nieuwegein
O De lidmaatschapsperiodes lopen van 1 januari t/m 30 juni en van, 1 juli t/m 31 december. Tussentijds lid
worden is altijd mogelijk. De contributie zal naar evenredigheid worden berekend.
O De contributieverplichting wordt minimaal aangegaan voor een halfjaarlijkse periode zoals eerder vermeld.
O Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, één maand voor het verstrijken van de
halfjaarlijkse periode van lidmaatschap zoals eerder vermeld.
O Contributiebetaling: per halfjaar middels automatische incasso. (inning op de eerste van de eerste maand
van ieder halfjaar)
O Bij het in gebreken blijven van de contributiebetaling zal de inning in handen gegeven worden van een
incassobureau.

Contributiebedragen
Basiscontributie:

Contributie 2021 per ½ jaar

Senioren
65+

Senioren
18+

Junioren

€ 68,00

€ 70,00

€ 65,00

Senioren kunnen 10 euro korting ontvangen door één van de volgende activiteiten:
- 1x per half jaar kantine dienst avond
- 1x per half jaar kantine dienst zaterdag 10:00 – 15:00
- 2x per half jaar zaaldienst (opvangen nieuwe spelers)
- bestuur, jeugdcie, trainer of coach
- activiteit te organiseren

Competitie*:

Competitiebijdrage
Lidmaatschap bond

Senioren
€ 26,00
€ 9,50

Junioren
€ 17,00
-

* Bedragen 2021. Deze bedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld

Periode
per ½ jaar
per ½ jaar

