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tafeltennisvereniging 

rijnsoever 

 

Inschrijving 
 

Inschrijving geschiedt steeds voor een geheel jaar vanaf 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. Jaarlijks worden de contributies vastgesteld door de 
Algemene Ledenvergadering van de vereniging.  
 

Contributie 2019 senioren competitiespelers € 183,00 
   senioren Recreanten € 139,00 
   Mindervalide/Para sport € 111,00 
   jeugd t/m 9 jaar  € 87,00 
    10 t/m 11 jaar € 115,00 
    12 t/m 17 jaar € 137,00 

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. 
 

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

AVG/GDPR: De ondertekening van dit formulier is een akkoordverklaring 
voor de opname van de hier vermelde gegevens in de ledenadministratie van 
TTV Rijnsoever. Door selectie wordt toestemming gegeven voor opname van 
beeldmateriaal op het Internet of in de papieren media. Bezwaar hiertegen is 
ten allen tijde mogelijk (secretaris@ttvrijnsoever.nl). 

  

tafeltennisvereniging 

rijnsoever 

aanmeldingsformulier 

 
 

Achternaam __________________________________________________ 

 

Voorletters______________ Roepnaam ___________________________ 

 

Adres________________________________________________________ 

 

Postcode/Woonplaats__________________________________________ 

 

Telefoon____________________ _________________________________ 

 

Mobiel ouders/voogd (i.v.m. Whatsapp) ___________________________ 

 

Geboortedatum_____________________ Geslacht  vrouw /  man 

 

Senior/Junior  senior 18+ /  junior 

 

Soort lidmaatschap  competitie spelend /  recreant /  para sport 

 

e-mail adres___________________________________________________ 

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal media:  ja /  nee 

 

 

Plaats___________________________________ Datum_______________ 

 

 

Handtekening (ouder/voogd) ____________________________________ 

 
Voor junior leden onder de 18 jaar moet worden ondertekend door één van de 
ouders of voogd. Voor leden onder 18 jaar graag e-mail van ouder of voogd 
vermelden en een mobiel telefoonnummer voor het gebruik van Whatsapp als 
informatiemedium.  
We streven ernaar de eerste contributiefactuur binnen 1 maand te verzenden. 
Het huishoudelijk reglement aangaande AVG/GDPR kan gevonden worden op de 
website van TTV Rijnsoever: https://www.ttvrijnsoever.nl/page/veilig-sportklimaat--
huishoudelijk-reglement/ 

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 
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