INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP

Graag wil ik lid worden van Tafeltennisvereniging TTV Unicum.
Roepnaam: ……………………

Achternaam: ………………………………………..

Voorletters: ………………………...

M/V

Geboortedatum: . . / . . / . . . . *

Lidmaatschap gaat in op (1e van de maand) ……………………………..…………

20……

Adres:

…………………………………………………………………………………………

Postcode:

……… …..

Woonplaats: …………………………………………

Telefoon:

….. - ……………………

Mobiel:

…………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………
Naam toekomstig lid

Ouder(s)/verzorger(s)*:

blokletters

* bij minderjarigen (< 16 jr) is toestemming nodig van ouder(s)/verzorger(s).

………………………………………

………………………………………

………………………………………
Handtekening

………………………………………
Handtekening ouder(s)/verzorger(s)*

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per half jaar bij de secretaris schriftelijk of per mail:
secretaris@ttvunicum.nl.
Afmelden vóór 1 juni of vóór 1 december.

Contributiebetaling
De contributie bedraagt € 130,- voor senioren. Voor junioren is dit € 110,- per jaar.
Voor competitie spelende leden wordt de contributie verhoogd met € 10,- per competitie waaraan men
deelneemt. De contributie kan per half jaar betaald worden.
Dit formulier opsturen aan: Truus Geraets, Gandalf 41, 5663ST Geldrop
Tel: 040-2853298, mailen naar secretaris@ttvunicum.nl
of inleveren in de kantine/bar van de accommodatie of in de postbus in de hal.

Privacy wetgeving (AVG)

• Ik geef WEL / NIET toestemming om info/foto’s van bovengenoemd lid op de sociale media van
de vereniging te plaatsen.
• Ik geef bij deze toestemming bovengenoemd e-mailadres te gebruiken voor alle vereniging
gerelateerde communicatie.
• De vereniging heeft de plicht zijn leden ook in te schrijven bij de NTTB.
Ik geef bij deze toestemming om mijn gegevens door te geven aan de NTTB.
• Voor onze Privacy Policy in zake persoonsgegevens wordt verwezen naar onze website:
www.ttvunicum.nl.
Z.O.Z.
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INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP

VRIJWILLIGE DIENSTEN
Zoals elke sportvereniging heeft ook Unicum externe betrokkenen, leden en/of ouders/partners van
leden nodig om alles wat een vereniging nodig heeft te laten gebeuren.
Dat betreft onderhoud, bardiensten, begeleiding trainingen/wedstrijden, vervoer, activiteiten,
toernooien, PR-activiteiten, sponsoring, websitebeheer, maar ook “gewoon” als supporter en
deelnemer.
Zijn er diensten waaraan jij zou willen ondersteunen? Dan horen we dat graag. Alleen door hulp van
onze leden en hun ouders/verzorgers kunnen we de contributie laag houden en de activiteiten doen
die onze sportclub zo bruisend en actief houden.
Hieronder treft u een lijst aan waar we hulp bij kunnen gebruiken. Kunt u aangeven waaraan u zou
kunnen bijdragen?
 Bardienst
 PR-activiteiten (nieuwsbrief, artikelen kranten, folderbeheer)
 Multimedia (websitebeheer, twitter, facebook)
 Onderhoudswerkzaamheden
 Sponsoring (zoeken sponsoren of zelf sponsoren) € ……… p/………
 Begeleiding toernooien/trainingen/competitie jeugd
 Vervoer bij wedstrijden/toernooien/competitie
 Schoonmaakwerkzaamheden
 Anders, namelijk ………………………………………………………………………………

Waar kunnen we u bereiken?
Telefoon:

….. - ……………………

Mobiel:

…………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………
Voornaam:

……………………………. Naam:

…………………………………………
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