
 

 
  LEDENADMINISTRATIE: ____________________________________________________________________ DATUM: ______________________________________ 

 

AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET LIDMAATSCHAP BIJ TAFELTENNIS ZWOLLE 

LET OP! Alle velden verplicht invullen 

NAAM  EN VOORLETTERS  : _______________________________________________________________________________________________ 

ROEPNAAM  : _________________________________________ GESLACHT: MAN / VROUW / NEUTRAAL 

ADRES  : _______________________________________________________________________________________________ 

POSTCODE  : _____________________ WOONPLAATS: _________________________________________________________ 

TELEFOONNUMMER  : _________________________________________ GEBOORTEDATUM: _________________________________ 

E-MAILADRES*  : _______________________________________________________ *bij jeugdleden het e-mailadres van de ouders 

COMPETITIE  : JA  /  NEE  SPONSORING INTERESSE: JA  /  NEE 

Onderstaande vragen bij jeugdleden invullen als ouder 

WERKGEVER OF STUDIE  : ___________________________________________ FUNCTIE: _________________________________________ 

VRIJWILLIGE INZET BIJ  : 0 Bestuur of commissietaak  0 Bardienst 0 Anders _____________________________________

    0 Training /coaching                  0 Schoonmaak   _____________________________________ 

 
HANDTEKENING*  : ________________________________________________ *indien minderjarig de handtekening van ouder/voogd 
 

 

DOORLOPENDE S€PA MACHTIGING 
 
NAAM  EN VOORLETTERS  : _______________________________________________________________________________________________ 

ADRES  : _______________________________________________________________________________________________ 

POSTCODE  : ____________________ WOONPLAATS: _______________________________ LAND*: ____________________ 

REKENINGNUMMER (IBAN)   : __________________________________________________ Bank Identificatie (BIC)*: ____________________ 

                       *Indien anders dan Nederland 

 
PLAATS EN DATUM  : _________________________________ HANDTEKENING: ____________________________________________ 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Tafeltennis Zwolle doorlopende incasso-opdrachten naar uw 
bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling van bonds- en clubcontributies en indien van 
toepassing competitiebijdragen, toernooigelden, aanschafkosten materiaal, barkosten, vrijwilligersafkoop en bondsboetes om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Tafeltennis Zwolle. 
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. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Inkassend ID: NL34ZZZ081697040000  Kenmerk machtiging: Uw bondsnummer 
Tafeltennis Zwolle, Albert Cuypstraat 1a, 8021 DT Zwolle – Nederland 
 

 

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren op onze locatie in het postvak ledenadministratie  
of opsturen naar: Ledenadministratie Tafeltennis Zwolle, Albert Cuypstraat 1A, 8021 DT  Zwolle  

of mailen naar: ledenadministratie@tafeltenniszwolle.nl 
 

• De contributie wordt elke maand achteraf voldaan op of rond de 27e van elke maand. 

• De hoogte van de contributie staat vermeld op de website van de vereniging, eventuele wijzigingen worden in de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering vastgesteld. 

• U wordt na inschrijving aangemeld als lid van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). De bondscontributie wordt jaarlijks 
vastgesteld door de NTTB en automatisch door ons geïncasseerd op of rond 27 januari of later bij tussentijdse aanmelding. 

• Het is mogelijk 2x per jaar het lidmaatschap te beëindigen, namelijk per 1 januari en 1 juli, d.m.v. het volledig invullen van een 
afmeldingsformulier en deze te retourneren aan de ledenadministratie. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap geeft 
geen recht op restitutie van de (bonds)contributie. 

• Met uw lidmaatschap gaat u akkoord met onze privacyverklaring en gedragsregels vrijwilligers te lezen op onze website. 

mailto:ledenadministratie@tafeltenniszwolle.nl


 

 
  LEDENADMINISTRATIE: ____________________________________________________________________ DATUM: ______________________________________ 

 

 
Aan de nieuwe leden van Tafeltennis Zwolle 
 
Van harte welkom bij onze tafeltennisvereniging!  
We zijn een vereniging voor iedereen die zich bezig wil houden met onze mooie sport, tafeltennis. Vrouwen, mannen, jong en 
oud, jongens, meisjes, recreanten en topspelers; iedereen is welkom.  
 
We hebben een mooie nieuwe zaal met professionele sportmogelijkheden, goede sanitaire voorzieningen en een gezellige bar. 
We maken gebruik van goed opgeleide trainers, mogelijkheden om te trainen, vrij te spelen en tafeltenniscompetitie te 
beoefenen. Het weekrooster is terug te vinden op de website van onze vereniging.  
  
Binnen onze vereniging hebben we een actief bestuur en een aantal commissies die het mogelijk maken om de organisatie van 
onze vereniging goed te laten verlopen. U kunt dan denken aan een exploitatiestichting, een accomodatiecommissie, een 
barcommissie, een onderhouds- en schoonmaakcommissie, een technische commissie, en een commissie werving, opvang en 
behoud van leden.  
 
Naast tafeltennis organiseren we een flink aantal gezellige activiteiten en toernooien waardoor we hopen te bereiken dat 
mensen binding met elkaar en onze club zullen krijgen. 
  
Sportief en positief gedrag naar elkaar, in omgang met materiaal en naar onze tegenstanders vinden we van groot belang. We 
vinden ook dat we elkaar daarop mogen aanspreken. 
 
We willen een echte club zijn waar mensen zich thuis kunnen voelen. We hebben veel vrijwilligers en gaan ervan uit dat mensen 
binnen onze vereniging hun kwaliteiten ook willen inzetten voor onze vereniging. Samen kunnen we meer voor elkaar betekenen.  
Vanwege die redenen hebben we in het aanmeldingsformulier een aantal vragen opgenomen waardoor we mensen wat 
gerichter kunnen benaderen.  
 
Bij de ouders van de jeugdleden gaan we ervan uit dat zij interesse tonen voor de ontwikkeling van hun kind binnen onze sport. 
Daarvoor organiseren we ieder jaar o.a. een ouderavond. 
We verwachten van alle ouders dat ze enkele keren per jaar hand- en spandiensten verrichten. U kunt dan denken aan het rijden 
van kinderen tijdens competitie, een bardienst draaien tijdens competitie van uw kind of een aantal keren meedraaien in het 
schoonmaakrooster dat we ingevoerd hebben om onze accommodatie op orde te houden.       
 
De contributie bedraagt €14 per maand voor jeugdleden en €16 voor seniorleden (vanaf 18 jaar en wijzigingen voorbehouden). 
 
Namens het bestuur van onze vereniging van harte welkom en veel plezier en sportiviteit gewenst bij onze vereniging. 
 
  


