Aanmeldingsformulier Tafeltennisvereniging Dedemsvaart
Welkom bij tafeltennisvereniging Dedemsvaart
In dit aanmeldingsformulier vindt u beknopt informatie over het lidmaatschap bij tafeltennisvereniging Dedemsvaart. Aanmelding van het
lidmaatschap kan door de 2e pagina volledig ingevuld in te leveren op een trainingsavond. Deze 1e pagina kunt u bewaren voor informatie.
Alleen meerderjarigen mogen het aanmeldingsformulier voor akkoord tekenen.
Lidmaatschap bij tafeltennisvereniging Dedemsvaart
Het lidmaatschap gaat met ingang van de eerste dag van de volgende maand in en wordt aangegaan voor de duur van minimaal zes maanden.
Daarna kan het lidmaatschap alleen worden beëindigd per 30 juni (einde seizoen) of 31 december (einde verenigingsboekjaar). U dient het
lidmaatschap tenminste één maand voor het beëindigen schriftelijk op te zeggen bij het bestuur. Opzegging per e-mail is toegestaan. U ontvangt
dan zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van uw e-mailbericht, eventueel met een toelichting. E-mailadres: info@ttvdedemsvaart.nl.
Lidmaatschap bij de Nederlandse tafeltennisbond
Ieder lid van tafeltennisvereniging Dedemsvaart wordt opgegeven bij de NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond). Na aanmelding ontvangt het
nieuwe lid op het opgegeven e-mailadres een welkomsbrief van de NTTB. Het lidmaatschap bij de bond wordt beëindigd bij opzegging van het
lidmaatschap bij de vereniging. Gedurende het lidmaatschap is in de NTTB app de ledenpas het bewijs van lidmaatschap. Hier kan naar gevraagd
worden bij deelname aan competitie en toernooien die onder de vlag van de NTTB worden georganiseerd.
Adreswijziging
Indien u gaat verhuizen, dan dient u het bestuur van tafeltennisvereniging Dedemsvaart hierover in kennis te stellen. Deze zal de nieuwe
gegevens verwerken. U hoeft de adreswijziging niet door te geven aan de NTTB. Het verzoek tot wijziging van de gegevens kan uiteraard per
e-mail.
Contributie, inschrijfgelden voor toernooien en andere betalingen
De hoogte van de te betalen contributie hangt af van het type lidmaatschap. De meeste nieuwe leden zullen als basislid beginnen. Bij opgave
voor competitie geldt een hoger contributietarief. Dit wordt intern bepaald na opgave van de teams aan de verschillende competities. De hoogte
van de contributie wordt ieder jaar op de algemene jaarvergadering bepaald. De maandelijkse contributietarieven zijn per juli 2015 als volgt:
Basislid jeugd
Basislid senior
Basislid senior Oldstars (niet in juni en juli)

€ 8,50
€ 9,50
€ 8,50

Competitiegerechtigd lid jeugd
Competitiegerechtigd lid senior

€ 11,50
€ 13,50

Competitiegerechtigde leden betalen altijd contributie over het volle competitiedeel van zes maanden, ook met terugwerkende kracht als het
lidmaatschap later wordt aangevangen. Ook geldt het hogere tarief voor reservespelers, ook al speelt het lid in kwestie geen enkele wedstrijd.
Reden is de hogere bondscontributie die de vereniging voor zijn leden afdraagt aan de NTTB. In het najaarsdeel betreft het de maanden juli t/m
december, in het voorjaarsdeel betreft het de maanden januari t/m juni.
Inschrijfgelden voor toernooien worden bij de contributie opgeteld. Deze gelden betaalt de vereniging in één keer vooruit aan de verschillende
toernooiorganisaties. Voor de goede orde, deelname aan toernooien is optioneel, maar er geldt wel dat opgave verplicht tot betalen. Indien er
slechts één deelnemer van de vereniging is, kan de penningmeester het lid verzoeken het inschrijfgeld zelf te voldoen.
Jaarlijks wordt op de algemene jaarvergadering bepaald of er een actie wordt georganiseerd. Het is mogelijk, tenzij de jaarvergadering anders
beslist, deelname aan de actie af te kopen. Het afkoopbedrag zal, getypeerd als zijnde contributie, bij de contributie worden opgeteld.
Andere kosten, bijvoorbeeld voor materiaal, worden apart in rekening gebracht.
Financiën
De contributie wordt maandelijks door de vereniging geïnd middels incasso. Een andere vorm van contributiebetaling wordt niet toegestaan. Voor
het lidmaatschap dient u de vereniging te machtigen om contributiegelden van uw bankrekening te mogen afschrijven. Deze machtiging vindt u op
de 2e pagina van het aanmeldingsformulier. Het kan zijn dat de eerste afschrijving voor twee maanden lidmaatschap is. Dit heeft met tijdlijnen te
maken; ongeveer halverwege van voorafgaande maand dient de vereniging de opdracht tot incasso in bij de bank. Vergeet u niet het e-mailadres
van de debiteur in te vullen. Indien nodig kan dit een ander e-mailadres zijn dan u bij de personalia opgeeft. Bij het beëindigen van het
lidmaatschap wordt de machtiging automatisch stopgezet, doch met inachtneming van de regels omtrent de opzegtermijn zoals hierboven
gemeld.
Ander rekeningnummer
Mocht het in de toekomst voorkomen dat de contributie van een andere rekening dient te worden afgeschreven, dan kunt u het bestuur hierover
informeren. Deze zal een nieuw machtigingsformulier beschikbaar te stellen. Na inlevering ervan zal per eerstvolgende incassomogelijkheid de
contributie van het nieuwe rekeningnummer worden afgeschreven. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van ongeveer een maand.
Reglementen en statuten
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart u dat u akkoord gaat met de reglementen van de bond en met die van de vereniging.
Genoemde reglementen liggen ter inzage bij het secretariaat.

Aanmeldingsformulier Tafeltennisvereniging Dedemsvaart
Ik ga akkoord met de voorwaarden voor het lidmaatschap, genoemd in pagina 1 van het aanmeldingsformulier, en meld mij (mijn kind) aan als lid
van TTV Dedemsvaart. Het lidmaatschap duurt minimaal zes maanden en kan hierna per 30 juni of 31 december worden beëindigd. Opzegging
dient schriftelijk aan het bestuur kenbaar gemaakt te worden minimaal één maand voordat het lidmaatschap moet eindigen. Opzegging kan per
e-mail aan info@ttvdedemsvaart.nl of per brief bij de secretaris. Het lidmaatschap begint op 01 - __ - 20__.

①

Personalia
Lidmaatschap

: O Regulier lid ( contributie wordt bepaald op basis van geboortejaar en wel/geen deelname aan competitie )
O Lid Oldstars ( alleen deelname op vrijdagmiddag tussen 15.30 en 17.00 uur, contributie augustus t/m mei )

Bondsnummer

: _____________________________ ( invullen indien u (uw kind) reeds een bondsnummer heeft of heeft gehad )

Voornaam

: _____________________________

Adres

: _______________________________________

Voorvoegsel(s)

: _____________________________

Postcode

: _______________________________________

Achternaam

: _____________________________

Woonplaats

: _______________________________________

Voorletter(s)

: _____________________________

Telefoonnummer : _______________________________________

Geboortedatum

: _____________________________

Mobiel nummer * : _______________________________________

Geslacht

: _____________________________

E-mailadres *

: _______________________________________

Ouder/Verzorger * : _______________________________________
* Indien het lidmaatschap een kind betreft, vul dan het mobiel nummer, het e-mailadres en de naam van de ouder of verzorger in.
Indien er sprake is van een beperking voor uitoefening van de sport waarvan u het zinvol vindt het bestuur, andere functionarissen en/of
trainers hierover in te lichten, dan verzoeken wij u hiervan op een apart vel papier een toelichting bij te voegen.

②

Privacyverklaring (AVG) (*doorhalen wat niet van toepassing is)
 Ik geef wel/geen* toestemming voor het vastleggen en verwerken van deze gegevens voor administratieve doeleinden, communicatie
over de vereniging en competities en/of uitnodigingen en het aanmelden als lid bij de NTTB;
 Ik ga wel/niet* akkoord met het privacybeleid van TTV Dedemsvaart zoals omschreven op www.ttvdedemsvaart.nl/privacy;
 Ik geef wel/geen* toestemming voor het maken van foto’s tijdens wedstrijden of activiteiten van TTV Dedemsvaart en het gebruik
hiervan op website en sociale media.

③

Ondertekening
Plaats en datum

: _____________________________

Handtekening

: _______________________________________

S€PA

Doorlopende machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan tafeltennisvereniging Dedemsvaart doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie- en/of toernooigelden en uw bank om doorlopend een bedrag
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van tafeltennisvereniging Dedemsvaart. Als u het niet eens bent met een
afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
Gegevens incassant

Gegevens debiteur

Naam

: T.T.V. Dedemsvaart

Naam

: _________________________________

Adres

: A. van der Horststraat 10

Adres

: _________________________________

Postcode en woonplaats : 7701 TG Dedemsvaart

Postcode en woonplaats : _________________________________

E-mailadres

E-mailadres debiteur

: info@ttvdedemsvaart.nl

: _________________________________

Rekeningnummer (IBAN) : NL09 RABO 0312 9533 21

Rekeningnummer (IBAN) : _________________________________

Incassant ID

Plaats en datum

: _________________________________

Handtekening debiteur

: _________________________________

: NL33ZZZ050700710000

