Secretariaat:
Annelies van der Haar
info@ttcmiddelburg.nl

Aanmelding lid/donateur
Voornaam en Achternaam
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
Mobiel
E-mailadres
Geboortedatum
Rekeningnummer (IBAN)
geeft zich per

:
:
:
:
:
:
:
:
(datum) op als (eventueel oud bondsnummer………………….)

jeugdlid (voor 1 juli van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar)
seniorlid (voor 1 juli van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder)
donateur ad €
per jaar (minimaal € 20,00 per jaar per incasso)
(aankruisen wat van toepassing is)
Het lidmaatschapsgeld wens ik als volgt te voldoen:
€ 140,00
per jaar (incasso)
€ 74,00
per halfjaar (incasso)
€ 39,00
per kwartaal (incasso)
€ 13,50
per maand (incasso)
(aankruisen wat van toepassing is)
Ik ga akkoord/niet akkoord* met een automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.
Ik ga akkoord/niet akkoord* met een eenmalige incasso van administratiekosten ad
€ 10,00 voor jeugdleden of € 15,00 voor seniorleden (geldt alleen voor nieuwe leden).
Ik ga akkoord/niet akkoord* met het opnemen van mijn gegevens in de ledenadministratie van TTC
Middelburg en de NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond). Deze gegevens zijn toegankelijk voor het bestuur
van TTC Middelburg, de NTTB en de hoofdtrainer.
* (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Opzegging van het lidmaatschap/donateurschap dient schriftelijk per 1 januari of 1 juli te geschieden bij het
secretariaat, waarbij een opzegtermijn van tenminste 4 weken in acht moet worden genomen.
Handtekening:

Datum:

Handtekening ouders/voogd (alleen voor jeugdleden):

Datum:

NB Wil je ook de volgende bladzijde invullen en ondertekenen?

Secretariaat:
Annelies van der Haar
info@ttcmiddelburg.nl

Ik geef TTC Middelburg toestemming voor (aankruisen):
o
o
o
o
o

o

het delen van mijn NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres met leden van TTCM
het delen van mijn NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres met leden van mijn eigen
team
het vermelden van mijn naam in wedstrijdverslagen of in de nieuwsbrief die op de website van
TTCM worden geplaatst en in het jaarverslag (indien van toepassing)
het vermelden van mijn naam op de website (bijvoorbeeld als lid van een van de commissies van
TTCM, als lid van een team, als erelid of lid van verdienste)
het doorgeven van noodzakelijke gegevens (naam, NTTB-nummer, geboortedatum) voor
deelname aan een toernooi/evenement bij een andere vereniging als je je hiervoor hebt
opgegeven
het plaatsen van een foto of filmpje van mij op de website of de facebook-pagina van TTCM (Als je
op de foto/het filmpje vol in beeld bent, zal hiervoor uiteraard apart toestemming voor worden
gevraagd).

Handtekening:

Datum:

Handtekening ouders/voogd (alleen voor jeugdleden):

Datum:

NB Leden vanaf 12 jaar moeten zelf ook tekenen (dus ouder(s)/voogd en jeugdige tekenen dan allebei).

