Naam
: ________________________________________
Voorletters : ______________
Roepnaam
: _____________________________ man/vrouw *
: ______________
Adres
Postcode

Geb.datum

: _________________________________________
: ______________

Woonplaats : _________________________________________
Tel.nr.
: ______________
E-mail adres : _________________________________________( a.u.b. duidelijk in
blokletters )

Contributie : *

junioren

tot 18 jaar *

senioren

vanaf 18 jaar *

0
0

€ 124,80 per jaar (€ 10,40 per maand)
€ 156,00 per jaar (€ 13,00 per maand)

Betalingsmogelijkheden :

Liefst per automatische incasso **

( zie incasso machtiging, hieronder invullen

en tekenen )
Ondergetekende wenst lid te worden van tafeltennisvereniging RETURN Oss per
Datum : _______________201___ Handtekening :
________________________________________
(bij minderjarigheid de handtekening van een van de ouders/verzorgers)
Uit de Statuten,Artikel 7, lid 3: Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen
het einde van een kalenderkwartaal en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Incasso machtiging
Ondergetekende Naam:
Adres :____________________________
Postcode : __________________ Woonplaats:_______________________
incassering per :

0 jaar

0 halfjaar

0 kwartaal *

Bankgegevens: IBAN nummer …………..…………………………………...
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan T.T.V.Return Oss om de
contributie en de eventuele NTTB competitie toeslag (als er NTTB competitie gespeeld gaat
worden) af te schrijven van de Bank/Girorekening van ondergetekende. Als ondergetekende
het niet eens is met de afschrijving heeft hij 5 werkdagen de tijd om het bedrag terug te laten
boeken.
Plaats:

Datum:

Handtekening :____________________

( bij minderjarigheid de handtekening van één van de ouders/verzorgers )

*aangeven wat van toepassing is
Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy Policy, te
vinden op onze website

Beste toekomstig/nieuw lid van T.T.V. Return Oss,

Van harte welkom bij T.T.V. Return Oss.
Een vereniging die al sinds 1978 bestaat. Destijds is gestart met een groep van acht
personen, tegenwoordig zijn het er meer dan honderd. Wij zijn een bloeiende en gezellige
vereniging. Daarom worden er door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd voor en
door de leden. Dit kunnen diverse toernooien zijn en onderlinge competities, maar ook
uitwisselingen met andere tafeltennisverenigingen, een feestavond of een nieuwjaarsreceptie.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u/jij ook mee zou willen helpen om onze vereniging
levend te houden. Dit kan op incidentele basis door als vrijwilliger hand- en spandiensten te
verlenen, bijvoorbeeld bij het onderhoud en het schoonmaken van het clubhuis, maar ook op
iets meer structurele basis door plaats te nemen in één van onze commissies.
De mogelijkheid bestaat om een clubtenue aan te schaffen. Zie de informatie bij het
winkelwagentje: 'Bestel onze gave kleding.'
Daarnaast is het mogelijk om via de vereniging batjes, hoesjes en andere tafeltennisartikelen
aan te schaffen. Onze vereniging heeft een overeenkomst afgesloten met Game11, een
expert op het gebied van tafeltennisbenodigdheden. Onze contactpersoon daar is Jelco van
Grunsven, 06-83164079
Tot slot willen wij van de gelegenheid gebruiken maken om u veel sportieve en
gezellige jaren toe te wensen bij onze vereniging.
Het bestuur en de leden van T.T.V. Return Oss

