
 Tafeltennisvereniging Rijssen 
Lid van de Nederlandse Tafeltennisbond NTTB 

www.ttvr.nl 
 

inschrijving verenigingenregister K.v.K. Enschede: 40075663                                                
bank: 34.73.35.705 Rabobank Rijssen 

 

        Ledenadm: C. Wermink 

         Hangerad 22 

         7462 CC Rijssen 

         Tel: 06 - 55726249 

Aanmelding Lidmaatschap  
 

Ja, ik meld mij aan als lid van Tafeltennisvereniging Rijssen. 
 

Competitie 
Als ik competitie ga spelen heb ik dit inmiddels met het bestuur van de vereniging overlegd en ben ik door het 

bestuur aan een team toegewezen. Tijdens de competitie is het in principe niet mogelijk het lidmaatschap te be-

eindigen. In ieder geval dient zolang de competitie loopt de contributie betaald te worden. Ik kan mij ook op een 

later tijdstip beschikbaar stellen voor de competitie. 

 

Wijze van betaling 
Ik wacht met betalen tot mijn aanmelding als lid schriftelijk aan mij wordt bevestigd door Tafeltennisvereniging 

Rijssen. Vanaf dat moment ben ik lid. In de bevestiging zal vermeld staan, wanneer mijn contributiebetaling in 

gaat. De verschuldigde contributie zal per machtiging geïnd worden. 

 

Persoonlijke gegevens 
Ja, ik meld mij aan als lid van de Tafeltennisvereniging Rijssen. Hieronder vul ik mijn persoonlijke gegevens in 

ten behoeve van de ledenadministratie. Ik dateer en onderteken het formulier voor juistheid en volledigheid van 

de gegevens.  Wanneer ik nog geen 18 jaar ben laat ik tevens mijn ouder(s) of verzorger(s) ondertekenen. 

De hoogte van de contributie en de voorwaarden van lidmaatschap zijn opgenomen in de verenigingsstatuten en het huis-
houdelijk reglement, welke kunnen worden gewijzigd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering of bij bijzonder besluit 

van het bestuur. 

handtekening aspirant-lid:     bij minderjarigheid: 

       handtekening ouder(s)/verzorger(s): 
 

………………………………………………..  ……………………………………………….. 

 

plaats…………………datum………………  plaats…………………..datum………………. 

 

 

Het volledig ingevulde formulier inleveren bij Carolien Wermink (adres zie briefhoofd 

of in de zaal in de witte bus deponeren) 
 

 
naam en voorletters……………………………………………….voornaam……………………………………. 

 

geslacht      □ man    □ vrouw   (s.v.p. aankruisen)                              geboortedatum………………………………. 

 

straat en huisnummer……………………………………………………………………………………………… 

 

postcode en woonplaats…………………………………………..telefoonnummer…………………………….. 

 

e-mailadres…………………………………………………………. 

 

contributiebedrag         Alle leden betalen € 13,85 per maand (Dit bedrag is inclusief training en competitietoe- 

                                       slag). Betaling dient middels automatische incasso per kwartaal plaats te vinden. 

                                       De contributie wordt jaarlijks structureel met 2,5% verhoogd. 

                                                                                   


