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Inschrijving 2017 
 

Inschrijving  geschiedt steeds voor een geheel jaar, met dien verstande, dat 
het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt 
automatisch met een jaar verlengd, tenzij het lidmaatschap voor 
1 december daaraan voorafgaand schriftelijk bij de secretaris of de 
penningmeester wordt opgezegd. 
Voor nieuwe leden wordt de contributie berekend vanaf de eerste dag van 
de maand na inschrijving. Hieronder volgt een overzicht van de contributies 
over 2017. Jaarlijks worden de contributies vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering van de vereniging.  

 

contributie senioren competitiespelers € 178,00 
 senioren recreanten € 134,00 
  Mindervalide € 106,00 
 jeugd t/m 9 jaar € 74,00 
  10 t/m 11 jaar € 106,00 
  12 t/m 17 jaar € 130,00 

korting 2e lid uit een gezin op hetzelfde adres € 12,50 
 3e en volgende  € 22,50 

 

De bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), voor deelname 
aan de competitie en voor het basislidmaatschap bij de NTTB, is bij de 
contributie inbegrepen.  
U wordt dringend verzocht nota’s binnen één maand te betalen.  
 

Heeft u vragen over of problemen met de contributiebetaling, dan kunt u 
contact opnemen met: 
Jeroen Holten tel: 06-10058455 e-mail:penningmeester@ttvrijnsoever.nl 
Voor contributiebetaling ontvangt u nader bericht. 

 

Competitie. Informatie bij de wedstrijdsecretaris jeugd, senioren 
Eric Klinkenberg e-mail: wedstrijdsecretarissen@ttvrijnsoever.nl 
Corine van der Marel e-mail: wedstrijdsecretarisjeugd@ttvrijnsoever.nl 
 

Materiaal. Batjes, rubbers, etc. zijn verkrijgbaar via onze materiaalman,  
e-mail: materiaal@ttvrijnsoever.nl. Voor competitiespelers is een clubshirt 
verplicht. 
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Aanmeldingsformulier 
 
Achternaam  

 Voorletters  Roepnaam  

  Adres  

 Postcode  

 Woonplaats  

 Telefoon  

 Geboortedatum  

 Geslacht �  vrouw �  man   
 Senior/junior � senior 18+ � junior   

 Soort lid �  competitie 
     spelend 

�  recreant � para sport   

 Email adres    
 
 
Plaats  Handtekening  

    Datum  Handtekening 

ouder/voogd 

 

    
Voor leden onder de 18 jaar moet worden ondertekend door één van de  ouders of 
voogd. We streven ernaar de eerste contributiefactuur binnen 1 maand te 
verzenden. 

RABO: NL96RABO0364650621 t.n.v. TTV Rijnsoever 
 
Secretariaat: Hans van de Pol secretaris@ttvrijnsoever.nl 
Prof. Van Eijsingastraat 2   2211 SB Noordwijkerhout 
Telefoon: 0252-371803 


