Opgericht 13 augustus 1976

AANMELDINGSFORMULIER - SENIOR
Ondergetekende wenst lid te worden van TVO:

Voornaam

: ________________________ M / V

Voorletters

Tussenvoegsel

: ________________________

Achternaam : ________________________

Geboortedatum

: _____ - _____ - __________

Adres

: ____________________________________________ ____

Postcode & plaats : ______________

: ________________________

________________________________

Telefoon

: ________________________________________________

Emailadres

: ________________________________________________

Schrijft zich per
(datum) in voor: tafeltennis / herenconditietraining
en verklaart akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijkregelement (op verzoek is een afschrift van
beiden verkrijgbaar bij de secretaris).

Ik geef toestemming voor het fotograferen en/of maken van video- opnamen ten behoeve van verslagen van
activiteiten (plaatsing op website / (regionale)krant).
geen toestemming

Algemene opmerkingen:

1.

Na inlevering van dit formulier ontvangt u een nota voor de contributie. Deze wordt berekend vanaf de
ingangsdatum afgerond per halve maand. De contributie dient zoveel mogelijk in één termijn voldaan te
worden. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 5,00.

2.

Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen SCHRIFTELIJK gebeuren via de secretaris of
penningmeester. Tussentijdse opzegging leidt niet tot teruggave van de contributi e.

Secretaris :
Postadres :
Telefoon :
E-mail
:

Martijn v an Elk
’t Hoge Veld 11, 6674HG Herv eld
0488-785212 | 06-48736464
inf o@taf eltennisv erenigingoosterhout.nl

KvK nr.
: 40 14 40 17
ING bank : NL33 INGB 0009 5641 11
Internet

: www.taf eltennisv erenigingoosterhout.nl
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Contributie
Contributie per jaar, inclusief basiscontributie van de NTTB, in het jaar 2020:
(maak een keuze uit onderstaande mogelijkheden)

€
5,00
€ 128,00
€ 53,00
€ 95,00

Inschrijfgeld
☐ Senioren
☐ Competitiebijdrage NTTB-senioren
☐ Herenconditie

eenmalig
per jaar
per jaar
per jaar

Gezinskorting
Om in aanmerking te komen, dienen de leden vanuit hetzelfde gezin afkomstig te zijn en gehele jaar lid van TVO.
Daarnaast moeten de gezinsleden op hetzelfde adres zijn ingeschreven. In geval van afwijkende situatie neemt
het bestuur een beslissing. De penningmeester zal het bedrag, waarvoor de familie in aanmerking komt in de
maand december, storten op de rekening, waarmee de contributie is betaald.
De gezinskorting is als volgt opgebouwd:





Twee leden vanuit hetzelfde gezin €20,Drie leden vanuit hetzelfde gezin €30,Vier leden vanuit hetzelfde gezin €40,Vijf leden vanuit hetzelfde gezin €50,-

Datum

: _____ - _____ - __________

Handtekening : __________________________

Formulier inleveren bij de trainer, een bestuurslid of opsturen naar de secretaris (adres zie onder).
TVO hecht veel waarde aan de bescherming van de door u verstrekte persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de t oepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De deta ils staan op de website (vereniging > AVG wetgeving).

Secretaris :
Postadres :
Telefoon :
E-mail
:

Martijn v an Elk
’t Hoge Veld 11, 6674HG Herv eld
0488-785212 | 06-48736464
inf o@taf eltennisv erenigingoosterhout.nl

KvK nr.
: 40 14 40 17
ING bank : NL33 INGB 0009 5641 11
Internet

: www.taf eltennisv erenigingoosterhout.nl
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