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Aanmelding Tafeltennisvereniging TTV SHOT 

   

Ik wil graag:   
[  ]  Competitie gaan spelen   
[  ]  recreatief gaan spelen   
[  ]  eerst recreatief spelen, wellicht later ook competitie   
 
Ook wil ik:   
[  ]  deelnemen aan trainingen ( voor jeugd verplicht!)   
[  ]  niet deelnemen aan trainingen   
   

Privacy-regelement   
Door ondertekening van dit formulier stem ik tevens in met het privacy-regelement van de 

vereniging ((versie d.d. 16 oktober 2019) te vinden via https://ttvshot.nl/privacy-verklaring/).   
   
Door ondertekening van dit formulier meldt u zichzelf of uw kind aan als lid van TTV Shot én geeft u 
toestemming aan TTV Shot om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens te betalen contributie en aan uw bank om doorlopend 
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TTV Shot.   
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank.    

   

DATUM HANDTEKENING* 

* bij minderjarigen is de handtekening van ouder of voogd verplicht!   
   
Wij danken u voor uw aanmelding en verwelkomen u als lid van TTV SHOT. Veel speelplezier 
toegewenst!   

Achternaam:      

Voorletters:      

Voornaam:      

Geslacht:      

Adres:      

Postcode:      

Woonplaats:      

Geboortedatum:      

Telefoon vast en/of mobiel:      

Emailadres:      

Ten behoeve van de automatische incasso:   

Rekeningnummer IBAN:      

Op naam van:      

Woonplaats:      

Indien van toepassing:   

Bondsnummer:      

Emailadres ouders:      
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Aanmelding Tafeltennisvereniging TTV SHOT 

   

Algemeen    
Shot is een sportvereniging en als leden vormen we samen de vereniging. Met z’n allen maken we het 
mogelijk dat iedereen kan tafeltennissen. Alles wat binnen en door de vereniging gedaan moet worden, 
moet dus gedaan worden door de leden zelf. Van alle leden en ook van ouders/begeleiders van 
jeugdleden, wordt daarom een minimale inzet verwacht bij de verschillende activiteiten die nodig zijn om 
onze vereniging (met een eigen gebouw!) draaiende te houden. Dat kan zijn een bardienst, helpen bij 
het schoonhouden van de zaal, of het vervoer en begeleiding van een jeugdteam.    
Alle leden van Shot, vrijwilligers en ouders van jeugdleden worden verder geacht de gedragscode van 
Shot zoals die op de website is gepubliceerd, te onderschrijven.   

   

Start lidmaatschap   
Om te ontdekken of u werkelijk lid wilt worden, kunt u 4 keer gratis komen spelen gedurende een periode 
van 2 maanden. Daarna is inschrijving als lid verplicht.   

   
Automatische incasso   
Elke maand wordt rond de 15e van de maand via een automatische incasso uw contributie geïnd. Is uw 
saldo onvoldoende, dan wordt de volgende maand een nieuwe poging ondernomen. Is er dan nog 
steeds onvoldoende saldo, dan wordt een factuur per post verstuurd, maar dan inclusief € 5 
administratiekosten.   

   
Wijzigingen en einde lidmaatschap   
Veranderingen in het lidmaatschap, zoals het emailadres, moeten zo snel mogelijk aan de 
ledenadministratie doorgegeven worden: ledenadministratie@ttvshot.nl.   
Afmelding als lid moet ook via de ledenadministratie, door middel van een emailbericht of een  
ondertekende brief. De opzegging gaat in per einde van de maand volgend op de maand van afmelding.   

   

   

   
   

   
Gelieve dit formulier na het invullen in het postvak van de ledenadministratie in het clubgebouw te 

leggen.   
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