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Aanmeldingsformulier nieuw lid 
 
 

Achternaam:  

Voorletters:  

Voornaam / roepnaam:  

Geboortedatum:  

Geslacht: man / vrouw 

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mail adres:  
 
 

De contributie bedraagt  € 14,00 per maand indien u competitie wilt spelen 

 € 10,00 per maand indien u speelt als recreant 

 

De contributie dient vooruit betaald te worden en kan worden overgemaakt op 

bankrekeningnummer NL95 ABNA 044 353 4551, ten name van TTV Merwestad. 

 

• Ik speel wel / geen competitie (aangeven wat gewenst is) 

• Ik betaal de contributie per maand / kwartaal / half jaar / jaar 

• Ik heb kennis genomen en ga akkoord met hoofdstukken 2 t/m 5 uit 

het huishoudelijk reglement, zoals afgedrukt op achterzijde van dit 

formulier*. 
 

Handtekening Plaats Datum 

 

 

  

 
 

* Het volledige reglement kan wordt opgevraagd bij het bestuur.  
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Informatie uit het Huishoudelijk Reglement met betrekking tot het aangaan van een lidmaatschap 
 
 

2. LIDMAATSCHAP 

 

2.1 Tot de vereniging kunnen personen toetreden die minimaal 

de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.  

2.2 De aanmelding van het lidmaatschap geschiedt bij de  

secretaris door invullen van het aanvraagformulier. 

2.3 Een lid welke de vereniging nadeel berokkent, in welke 

vorm dan ook, kan door het bestuur worden geschorst 

en/of aan de Algemene Ledenvergadering voor royement 

worden voorgedragen.  

2.4 Het beëindigen van het lidmaatschap door het lid zelf,  

geschiedt door opzegging per email aan  

secretaris@ttvmerwestad.nl. De contributie is verschuldigd 

tot aan het eind van de maand waarover de vereniging 

bondscontributie dient af te dragen aan de Nederlandse  

Tafeltennis Bond (NTTB). 

2.5 Het beëindigen van het lidmaatschap door de vereniging 

geschiedt eveneens schriftelijk door de secretaris per 

email.  

2.6 Nieuwe en opgezegde lidmaatschappen kunnen ter kennis 

worden gebracht middels publicatie op de website. 

2.7 Ieder lid is verplicht zich aan de reglementen van de Ne-

derlandse Tafeltennisbond te houden.  

2.8 Boetes opgelegd aan personen door de NTTB wegens het 

niet naleven van de reglementen moeten door de desbe-

treffende persoon zelf worden betaald, evenals de daarbij 

behorende porto- of administratiekosten.  
 

3. CONTRIBUTIEVASTSTELLING 

 

3.1 De contributie wordt jaarlijks door de Algemene  

Ledenvergadering vastgesteld.  

3.2 Alle leden, behalve rustende leden, zijn aangesloten bij de 

Nederlandse Tafeltennis Bond. De aan de NTTB verschul-

digde afdracht zit ingesloten in het contributiebedrag. 

3.3 Door het lidmaatschap van de Nederlandse Tafeltennisbond 

zijn alle leden, uitgezonderd rustende leden, WA verzekerd 

middels een collectieve verzekering.  
 
 

4. BETALINGSWIJZE 

 

4.1 De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan 

door overboeking van het periodieke bedrag op de bankre-

kening van de vereniging.  

4.2 De contributie kan worden voldaan per jaar, half jaar, 

kwartaal of per maand.  

4.3 Indien de verschuldigde contributie niet op tijd is betaald, 

zal een herinnering worden gestuurd. 

4.4 Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij een contri-

butie achterstand van 3 maanden of meer de naam van het 

lid te vermelden in een uitsluitend aan de leden gerichte 

email. 

4.5 Indien de betaling ook na de 1e herinnering achterwege 

blijft, volgt onherroepelijk schorsing van het lidmaatschap. 

Ook wordt het lid uitgesloten van het spelen van wedstrij-

den.  

4.6 De geschorste leden worden kenbaar gemaakt aan de  

andere leden, tevens wordt de Nederlandse Tafeltennis-

bond hiervan in kennis gesteld.  
 

5. WEDSTRIJDEN 

 

5.1 Het bestuur moet zorgen voor trainings- en wedstrijd-

ruimte.  

5.2 De leden welke deelnemen aan de training en/of wedstrij-

den dienen behulpzaam te zijn bij het plaatsen en oprui-

men van de te gebruiken materialen.  

5.3 De leden welke deelnemen aan de training en/of wedstrij-

den zijn verplicht zich te houden aan de regels en voor-

waarden verstrekt door de verhuurder en/of beheerder.  

5.4 Door het bestuur worden, in overleg met de sporters, 

teams gevormd die in competitieverband aan wedstrijden 

deelnemen.  

5.5 Onder wedstrijden wordt verstaan:  

a) Competitiewedstrijden of toernooien, georganiseerd 

door de NTTB.  

b) Andere wedstrijden, georganiseerd door de eigen 

en/of andere verenigingen. 

5.6 Leden die zich voor deelname aan wedstrijden hebben aan-

gemeld, mogen zich niet zonder geldige reden daaraan ont-

trekken.  

5.7 Leden die voor de vereniging aan wedstrijden meedoen, 

zijn verplicht daaraan deel te nemen in het door de vereni-

ging voorgeschreven tenue.  

5.8 Een eventuele boete, door de bond aan de vereniging  

opgelegd wegens het niet opkomen van het lid of het niet 

spelen in het voorgeschreven tenue, moet door het betref-

fende lid zelf betaald worden. Deze boete wordt geïnd via 

de vereniging. 

 


