
 

Welkom bij TTV Huizen 

Informa5ebrochure en inschrijfformulier 



 

Beste nieuwe tafeltenniss(t)er, 

Welkom bij tafeltennisvereniging Huizen! 

In deze brief vind je de informa5e om je wegwijs te maken in de 
vereniging. Heb je na het lezen van deze informa5e nog vragen, stel ze gerust aan de persoon achter de bar, of mail 
ze naar info@Gvhuizen.nl 

Openings(jden 

Gedurende de zomer(vakan5e)maanden gelden afwijkende 5jden. Deze worden via de infomail gecommuniceerd. 

Contribu(e 

• De contribu5e wordt in twee delen in januari en juli, aan het eind van de maand van uw rekening afgeschreven. 

• Opzeggen kan alleen schriKelijk per 1 juli en 1 januari, met een opzegtermijn van minimaal 1 maand 

• *Maximale kosten van het variabel 65+ lidmaatschap zijn de kosten van een volwaardig lidmaatschap, registra5e wordt 
bijgehouden. 

• Neem voor vragen over het lidmaatschap en de contribu5e contact op met de penningmeester 

Jeugd Senioren

Dinsdag 18:30 – 20:00 uur  
Training compe55e spelers

20:30 – 24:00 uur  
Vrij spelen + duo compe55e wedstrijden

Woensdag 14:15 – 16:15 uur  
Vrij spelen voor 65+ groep

Donderdag 16:45 – 18:00 uur  
Training compe55e spelers

20:00 – 23:00 uur  
Training voor recreanten

Vrijdag 20.00 – 01:00 uur  
Compe55e wedstrijden + vrijspelen overige tafels

Zaterdag 10:00 – 11:30 uur  
Training recreanten 
12:00 – 15:00 uur  
Compe55e wedstrijden

Zondag 10:00 – 12:00 uur Para training 10:00 – 12:00 uur Para training 

Clubcontribu(e per jaar Bondscontribu(e per jaar

Jeugd (t/m 6 jaar)                                        € 68,80 
Jeugd (7 t/m 16 jaar)                                   € 103,45 
Senioren (vanaf 17 jaar)                             € 156,25 
Senioren (65+ alleen woensdagmiddag) € 5,-* per keer

Basisleden                               € 20,50 
Compe55etoeslag Jeugd      € 57,50 
Compe55etoeslag Senioren € 76,50

Tafeltennisvereniging Huizen 
Gymzalen achter winkelcentrum Holleblok 

(ingang via Onderwei/Vecht) 

Tel: +31(0)35-5253383 

IBAN: NL80 RABO 0145 441 482

mailto:info@ttvhuizen.nl


Communica(e 

Iedere maand ontvang je de TTV Huizen infomail met informa5e over ac5viteiten, toernooien en andere actuele 
zaken. Daarnaast komt het clubblad “De voltreffer” een paar keer per jaar uit. Meer informa5e vind je op de 
informa5eborden in de kan5ne, op onze website www.Gvhuizen.nl en op Facebook en Instagram. 

Je kunt ook contact opnemen met een van de bestuursleden: 

Laatst bijgewerkt: 10/2/2023 

VoorziGer 
Lennard van Leuven 
voorziGer@Gvhuizen.nl 

Secretaris 
[vacant] 
secretaris@Gvhuizen.nl 

Penningmeester 
Patrick Visser 
penningmeester@Gvhuizen.nl 

Jeugd 
Maarten Robbers 
tcj@Gvhuizen.nl 

Senioren 
Ferry de Hoogen 
tcs@Gvhuizen.nl 

Zaal & Kan5ne 
[vacant] 
zkc@Gvhuizen.nl 

Promo5e & Ac5viteiten 
[vacant] 
pac@Gvhuizen.nl 

mailto:voorzitter@ttvhuizen.nl
mailto:secretaris@ttvhuizen.nl
mailto:penningmeester@ttvhuizen.nl
mailto:tcj@ttvhuizen.nl
mailto:tcs@ttvhuizen.nl
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INSCHRIJFFORMULIER TTV Huizen 

VoorleGer(s) en achternaam     ____________________________________________________ 

Roepnaam   ____________________________________________________ 

Adres    ____________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats ____________________________________________________ 

Telefoonnummer  ____________________________________________________ 

Geboortedatum  ______-______-_____________  Geslacht M / V 

E-mailadres   ____________________________________________________ 

Wenst met ingang van   ______-______-_____________  lid te worden van TTV Huizen 

Lidmaatschap   Regulier / 65+ (alleen woensdagmiddag)  

 Ik ga hierbij akkoord dat TTV Huizen de contribu5e automa5sch incasseert 

Rekeningnummer  ____________________________________________________ 

Naam rekeninghouder  ____________________________________________________ 

Toestemmingsverklaring 

Voor het goed func5oneren van onze vereniging willen wij u graag infomeren over de vereniging, sportac5viteiten en 
dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van leden op onze sociale 
media plaatsen. Met dit formulier vragen wij hiervoor uw toestemming. 

 Ik geef hierbij TTV Huizen toestemming om mijn gegevens te verwerken voor: 

- Mij te benaderen voor spor5eve ac5viteiten van derden. Bijv. 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 TTV Huizen ter promo5e of illustra5e van de vereniging of de tafeltennissport. 

- Mijn naam, e-mailadres 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 ledenadministra5e en bijhouden van 
compe55egegevens. 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisa5es. Voor nieuwe 
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. 

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

_________________________________ ________________________________ 

Handtekening nieuw lid    Handtekening ouder / voogd (inzake jeugdleden) 

Datum ______-______-____________ 

Lever dit formulier in aan de barmedewerker of aan de penningmeester via penningmeester@Gvhuizen.nl


