
versie januari 2019  

AANMELDINGSFORMULIER TAFELTENNISVERENIGING HARDERWIJK SECRETARIAAT 

Secretariaat   Voorzitter 

Kasper Sloot Edwin van der Leij 

secretaris@ttvharderwijk.nl voorzitter@ttvharderwijk.nl  

06-10520948 06-48328530 

 

Voornaam:  

Achternaam:  

Roepnaam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Geboortedatum:  

Geslacht:  

Telefoonnummer:  

Emailadres:  

IBAN rekeningnummer:  

Ondergetekende meldt zich tevens aan als competitie spelend lid:   JA      NEE                            (doorhalen wat nvt is)   

Ondergetekende heeft al eerder competitie gespeeld       JA      NEE                            (doorhalen wat nvt is)   

Zo ja, in welke klasse?  NTTB-Bondsnummer:  

 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Tafeltennisvereniging Harderwijk en accepteert daarmee de Statuten en 
Huishoudelijk Reglement van de Vereniging. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat of zijn te downloaden op 
www.ttvharderwijk.nl.   
 
Tevens machtigt hij/zij tot wederopzegging de Tafeltennisvereniging Harderwijk de contributie en eventueel bijkomende kosten 
af te schrijven van zijn/haar rekeningnummer. Mocht het nieuwe lid  het niet eens zijn met een incasso, dan heeft hij/zij de 
bevoegdheid om binnen 30 dagen na afschrijving, zonder opgaaf van redenen, het bedrag terug te vorderen.  
 
Handtekening nieuw lid:       Datum: 
(Voor leden jonger dan 18 jaar handtekening ouders /verzorgers )  
 

             

 

1. Contributiebetaling geschiedt d.m.v. automatische incasso vooraf per halfjaar (incasso begin juli en begin januari). Bij 
onvoldoende saldo wordt er €5 per gebeurtenis aan administratiekosten in rekening gebracht en verrekend middels een 
eerstvolgende incasso.  

2. Competitie spelende seniorleden zijn door uitspraak van de Algemene Ledenvergadering gehouden aan het uitvoeren van 
een aantal bardiensten gedurende het jaar. Afkopen van deze diensten is mogelijk à €25 per dienst. In zeer uitzonderlijke 
gevallen wordt een schriftelijk verzoek tot vrijstelling van bardiensten door het bestuur gehonoreerd.  

3. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat en twee maanden vóór het 
verlopen van het 1e dan wel 2e halfjaar. De vervaldata van 1 mei en 1 november worden hierbij strikt gehanteerd.  

4. Ouders van competitie spelende jeugdleden worden ingeroosterd voor vervoer bij uitwedstrijden.  
5. Clubkleding (verplicht voor competitie) is te verkrijgen bij de vereniging.  
6. Tarieven:  

▪ Bij aanmelding wordt eénmalige administratiekosten inrekening gebracht van € 5,00 
▪ Lidmaatschap bestaat uit: 

o Basislidmaatschap TTV Harderwijk 
o Bondscontributie  
o Toeslag bij deelname competitie NTTB 

▪ Actuele tarieven staan vermeld op de website www.ttvharderwijk.nl/tarieven 
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