Clubgebouw "Den Opper"
Het Hoge Land 7 - 2652 EA Berkel en Rodenrijs
Tel. 010-5117131

Inschrijfformulier
Aanmelden bij Tafeltennisvereniging T.O.G.B.? Vul dit formulier dan volledig in.
Inleveren kan in clubgebouw "Den Opper", t.a.v. Kirsten de Schepper, ledenadministratie

Achternaam:
Voornaam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Geb.datum:

Eventueel bestaand bondsnummer:

M / V (omcirkel)
Huisnr.:
Plaats:
Mobiel/2e Tel:
E-mail:

Datum:
Maak een keuze:

Handtekening (ouder/verzorger):

O
O
O
O

ik schrijf in als tafeltennislid
ik schrijf in als dartslid

Uw gegevens worden voor
inschrijving verstrekt aan de
Nederlandse Tafeltennisbond of
de Rotterdamse Darts Organisatie

ik schrijf in als Jeu de Bouleslid
ik schrijf in als zwerflid (donateur)

Alle categorieën mogen deelnemen aan interne toernooien en ontvangen het clubblad "De Smoezer"en de digitale Nieuwsbrief.
Wil je graag deelnemen aan de tafeltennis- of dartscompetitie? Benader dan voor tafeltennis de wedstrijdsecretaris jeugd of de
wedstrijdsecretaris senioren. Voor de dartscompetitie neem je contact op met de dartscommissie.
Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging halfjaarlijks* verlengd. Betaling van contributie geschiedt halfjaarlijks* door middel van
incasso (automatische afschrijving) in de maanden februari en september.
Andere kosten zoals eigen bijdrage aan jeugdtoernooien en/of aanschaf van het bij de competitie en toernooien verplichte clubtenue
zullen eveneens via incasso worden verrekend.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan t.t.v. T.O.G.B. om van zijn/haar IBAN-rekening bedragen af te
schrijven wegens contributie en/of andere kosten.

IBAN-rekeningnummer:
Ten name van (naam en voorletters):
Datum:

Handtekening (rekeninghouder):

O

Ik ontvang liever halfjaarlijks* een rekening. Ik accepteer dan ook het berekenen van administratiekosten.
Die kosten bedragen € 5,00 per (halfjaarlijkse) factuur).
* Voor darts-, Jeu de Boules- en zwerflidmaatschap geldt een jaarlijkse termijn.
Is het informatieboekje al aan je overhandigd? Vraag de trainer of een bestuurslid er anders naar. In het boekje staan allerlei
wetenswaardigheden, zoals de historie van t.t.v. T.O.G.B., contributiebedragen, openingstijden en nog veel meer.
Als je in de loop van het seizoen lid wordt, berekenen we een evenredig deel van de contributie.
De afschrijving vindt ongeveer een maand na de aanmelding plaats.
In artikel 8 van de verenigingsstatuten is vastgelegd dat beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk dient te geschieden bij de
ledenadministratie tenminste 4 weken voor 1 januari of 4 weken voor 1 juli.
Ledenadministratie:
Kirsten de Schepper, Het Hoge Land 7, 2652 EA Berkel en Rodenrijs
E-mailadres: info@ttvtogb.nl

