T.T.V. TORENSTAD
Brandts Buijsstraat 4, 7203 AC ZUTPHEN, tel.: 0575-472864

www.ttvz.nl

Inschrijfformulier
Beste sportvriend(in),

Proefmaand:

Wij vinden het ontzettend leuk dat je nu een paar keer bij ons hebt getafeltennist. Als je lid wilt worden van
onze vereniging, vul dan dit formulier in. De contributie bedraagt per 1 januari 2017:
Recreanten:
 Junioren:
 Senioren:
x Inschrijfgeld:

€ 39,00 per kwartaal
€ 42,00 per kwartaal
€ 10,00 eenmalig

Toeslag competitiespelers ( incl. clubshirt ):
 Junioren:
€ 15,00 per kwartaal
 Senioren:
€ 18,00 per kwartaal
 In het bezit van een auto en bereid om
naar wedstrijden te rijden

Aankruisen wat van toepassing is en het formulier inleveren bij je trainer of penningmeester.

Voorletter(s)

: ________________ Roepnaam : _______________________________

Tussenvoegsel : __________________________________________________________
Achternaam

: __________________________________________________________

Straat

: ____________________________________________ Nr.: __________

Postcode

: ________________ Woonplaats: ______________________________

Telefoon

: ________________________ Mobiel: ___________________________

Geboortedatum : ________________________
E-mail

Geslacht M / V: ___________________

: __________________________________________________________

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan T.T.V. Torenstad te Zutphen om
Per : ____________________ (datum ingang lidmaatschap) de hierboven aangegeven bedragen van
IBAN rekeningnummer : _________________________________________________ af te schrijven.
Ten name van : _________________________________________________________________
Datum : _______________ ____
Opzegging van het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail richten aan de penningmeester. Opzegging in
het lopende kwartaal betekent uitschrijven per de 1 e van het volgende kwartaal. Door ondertekening
verklaart u tevens akkoord te gaan met de voorwaarden zoals op de achterzijde van dit formulier zijn
weergegeven.

Naam

: ___________________________________________________

(voor jeugdleden, ouder/verzorger )

Handtekening : ___________________________________________________
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Bijlage lidmaatschap.
Voorwaarden:
Binnen onze vereniging vinden tal van activiteiten plaats. Zo worden er activiteiten georganiseerd
zoals toernooien, promotieactiviteiten, ledenwervingen enz.
Om ons clubgebouw representatief te houden wordt er onderhoud gepleegd en worden onze zalen,
kantine en kleedruimtes schoongemaakt. Om de kosten zo laag mogelijk te houden is er voor
gekozen dat een lidmaatschap je verplicht - uiteraard in overleg - mee te helpen om deze taken uit te
voeren. Vele handen maken licht werk toch!
Ieder lid of ouder/verzorger van een jeugdlid wordt ingedeeld om 1 à 2 keer per seizoenshelft een
kantine- en schoonmaakdienst te verrichten.
De indeling wordt door de coördinatoren uitgevoerd. Mocht je om wat voor reden niet kunnen dan kun
je ruilen met andere leden. ( roosters hangen op prikborden in de hal )

Daarnaast beschikt de vereniging over een aantal commissies waar we altijd extra hulp kunnen
gebruiken. Deze commissies zijn:







Beheer- en onderhoudscommissie
Sponsor Commissie
Kantinecommissie
Technische Commissie
Ouder/Jeugdcommissie
Eigen idee ?:___________________________________________________________

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van een commissie? Kruis dan één of meerdere opties aan.
Heb je andere kwaliteiten waarvan je denkt de vereniging te kunnen helpen dan horen we het
natuurlijk graag!
Wil je vooraf meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

We wensen je veel plezier bij Torenstad!

Tafeltennisvereniging Torenstad is opgericht op 1 april 1979 KvK.: 40102951
Penningmeester: Harry Jansen, Weerdslag 66, 7206 BT Zutphen, 0575-521809 harryjansen49@gmail.com
BIC: RABONL2U IBAN rekeningnummer: NL60 RABO 0322 3550 01

