Aanmeldingsformulier TTV Midstars
Informatie:
Algemene en actuele Informatie over Midstars kan men vinden op www.midstars.nl.
Adres:
Gymzaal/Kantine Midstars
Coendersweg 15a Middelstum
Contributie:
De hoogte van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld op de Algemene
Ledenvergadering (ALV).
Jeugdlid
Seniorlid

:
:

€ 10,00 per maand
€ 15,00 per maand

Bij deelname aan de competitie geldt per half jaar:
Jeugdleden +/- € 18,00*
Seniorleden +/- € 27,50*
*afhankelijk van de hoogte van de competitietoeslag van de NTTB en NTTB Noord
Betaling contributie:
De contributie kan per maand, kwartaal, halfjaar, of jaar worden betaald en is bij
vooruitbetaling verschuldigd.
De betaling kan via Rabobank rekeningnummer NL70RABO0342204319
plaatsvinden. De rekening staat t.n.v. Penningmeester Midstars, per adres
Coendersweg 15a Middelstum. Formulieren voor automatische overschrijving zijn bij
uw financiële instelling verkrijgbaar.
Lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 6 maanden. Het
lidmaatschap kan alleen worden beëindigd per 30 juni of 31 december. Het
lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd per mail of per brief aan de
secretaris. Er geldt een opzegtermijn van één maand.
Door lid te worden van Midstars wordt men ook lid van de Nederlandse Tafeltennis
Bond (N.T.T.B.).
Kleding:
Competitie spelende leden krijgen gesponsorde clubkleding van Midstars. Hiervoor is
het kledingreglement van toepassing (zie www.midstars.nl).
Gedragscode
Leden van Midstars horen zich te houden aan de gedragscode, welke is vastgesteld
en aangenomen op 5 december 2011 (zie www.midstars.nl).
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Inleveren Formulier:
Het formulier kunt u inleveren bij de trainer of deponeren bij de kantinemedewerker
t.b.v. de secretaris van TTV Midstars.
Ook opsturen naar emailadres secretaris@midstars.nl is een mogelijkheid.
 Ik(*) word lid van T.T.V. Midstars per …………………………………………(datum).
 Indien u een beperking heeft en het is zinvol om dit als trainer of bestuur te
weten, dan verzoeken wij dit apart door te geven.
Voornaam:
Achternaam:
Voorletter(s):
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
E-mailadres:
Contactgegevens ouder of verzorger:
(Alleen invullen bij een minderjarige)
Voornaam:
Achternaam:
Voorletter(s):
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Datum :

……………………………………….

Plaats:

……………………………………….

Handtekening (*):

……………………………………….

(*) Indien het lidmaatschap betrekking heeft op een minderjarige, dan dient een
ouder of verzorger het formulier te ondertekenen.
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