INSCHRIJF - TOESTEMMING FORMULIER 2021

voorletter(s) en achternaam: ____________________________________________________________
roepnaam:

____________________________________________________________

adres:

____________________________________________________________

postcode en woonplaats:

___________________________________________________________

telefoonnummer:

___________________________________________________________

geboortedatum:

____-____-____

emailadres:

geslacht:

m/v

___________________________________________________________________

wenst met ingang van

____-____-____

lid te worden van de tafeltennisvereniging Huizen.

Lidmaatschap: Regulier / 65+ woensdagmiddag lidmaatschap (Aub doorhalen wat niet van toepassing is)
Opzeggen kan alleen schriftelijk per 1 juli en 1 januari, met een opzegtermijn van minimaal één
maand.
De contributie kan worden betaald per overboeking of per automatische incasso. Wanneer u kiest
voor een overboeking dan rekenen wij per jaar € 1,50 extra door aan administratiekosten.
□

Ik ga hierbij akkoord dat de T.T.V. Huizen de contributie automatisch incasseert.

rekeningnummer: ____________________________________________________________________

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en
filmpjes van u op onze sociale media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw
gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ………………………………………..(verder: ondergetekende) TTV Huizen
(verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming:
- Mij te benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.
- Het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website, Facebook, Voltreffer,
Infomail en/of andere media kanalen van T.T.V. Huizen ter promotie of illustratie van de
tafeltennissport en/of T.T.V. Huizen.
- Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde kanalen beschikbaar te stellen zodat andere
leden mij kunnen benaderen.
- Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een
reünie of bijzondere gebeurtenis.
- Mijn gegevens te verstrekken aan de bond voor het verzorgen van de ledenadministratie en bijhouden
van de competitiegegevens.
- Mij te benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.

naam rekeninghouder: ________________________________________________________________
(indien deze afwijkt van bovenstaande naam)

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

-

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

De contributie wordt in januari en juli, aan het eind van de maand van uw rekening afgeschreven.
Vanzelfsprekend kunt u het automatische incasso op elk moment bij ons beëindigen.
Bent u het niets eens met het afgeschreven bedrag, dan kunt u dit zonder opgaaf van redenen laten
terugboeken door binnen 30 dagen contact op te nemen met uw bank.

Clubcontributie 2021: per halfjaar
Bondscontributie 2021: per jaar
jeugd (t/m 6 jaar)
€ 32,52
basisleden
€ 20,00
jeugd (7 t/m 16 jaar)
€ 49,02
competitietoeslag jeugd
€ 35,00
senioren (vanaf 17 jaar)
€ 74,04
competitietoeslag senioren € 54,00
senioren (65+ woensdagmiddag) € 5,00 (geïncasseerd op de dag zelf)*
inschrijfgeld
Geen
*Maximale kosten van ‘woensdagmiddag variabele lidmaatschap’ zijn de kosten van een volwaardig
lidmaatschap, registratie hiervan wordt bijgehouden.

Bij ondertekening van dit formulier verklaart het nieuwe lid akkoord te gaan met de statuten en het
huishoudelijk reglement van de T.T.V. Huizen (op te vragen bij de secretaris).
Handtekening nieuw lid:

_____________________________________________________

Handtekening ouder/voogd: _____________________________________________________
(inzake jeugdleden)
Datum:

____-____-____

Voor eventuele verdere informatie en/of vragen kunt u altijd terecht bij:
Patrick Visser
penningmeester@ttvhuizen.nl

12 mei 2021

Verenigingsruimte:
“De Kloef”
achter winkelcentrum “’t Holleblok”
035-5253383
info@ttvhuizen.nl

