AANMELDINGSFORMULIER
Achternaam
Voornaam
Voorletters
Geslacht M / V
Geboortedatum
Datum lid vanaf
Bondsnummer NTTB
(indien bekend)

Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer(s)
Email adres
Email adres(sen) ouders
(indien lid jonger dan 18 jaar)

Wil je “TTC-nieuwsbrieven” via de mail
ontvangen? Dit betreft alleen informatieve
onderwerpen die TTC betreffen. Ja / Nee
Alleen “nee” kiezen indien grote bezwaren.
Mogen we foto’s van jou nemen, en foto's waar
jij op staat op facebook en de website plaatsen Ja / Nee
voor informatieve doeleinden?
TTC moet alle leden ook aanmelden bij de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). De NTTB heeft eigen een
administratiesysteem (NAS) voor haar leden. Met behulp van de “NTTB app” kunnen alle leden de privacyinstellingen van hun NTTB lidmaatschap regelen.
TTC is verplicht dit te vragen i.v.m. de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Je kunt deze keuzes te allen tijde (zelf) aanpassen op de site van TTC, gebruik makende van je eigen
login-account.

Ondertekening
Datum
Handtekening
(indien lid jonger dan 18 jaar, de handtekening
van een ouder/verzorger)
Dit formulier inleveren bij de ledenadministrateur van TTC, p/a Paul Hermans, Nachtegaalstraat 92 5932CE
Tegelen, tel. 06-51326706, of deponeren in de verzamelbus in de sportzaal van TTC
Pagina 2 betreft de machtiging tot incasso. TTC verzoekt ook dit formulier in te vullen, met antwoorden naar
keuze. Het voordeel van incasso is dat het de penningmeester een hoop werk bespaart.

INCASSOMACHTIGING
Naam lid
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Email adres
Achternaam + voorletters
rekeninghouder
IBAN Rekeningnummer
Ondertekening
Lid verleent hierbij tot
wederopzegging machtiging aan TTC
om van bovengenoemde rekening
bedragen af te schrijven die Ja / Nee
verschuldigd zijn wegens contributie
en andere verschuldigde gelden
Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek van terugboeking bij de
bank worden ingediend. Intrekking van de incassomachtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan:
penningmeester TTC, p/a Ruben Spruytenburg, Nachtegaalstraat 53 5932CB Tegelen

Datum
Handtekening
(indien lid jonger dan 18 jaar, de
handtekening van een
ouder/verzorger)

Dit formulier inleveren bij de penningmeester van TTC, p/a Ruben Spruytenburg, Nachtegaalstraat 53
5932CB Tegelen, tel. 06-24400516, of deponeren in de verzamelbus in de sportzaal van TTC

* Deze ruimte niet invullen
Datum ontvangst:
Kenmerk:

Ingangsdatum:

Paraaf:

