Secretariaat: Cor Dapper Tel. 06-48655319, e-mail: secretaris@ttvdiemen.nl
Financiële administratie: Peter Fritz Tel. 06-10587524, e-mail: penningmeester@ttvdiemen.nl
Correspondentieadres
Tafeltennisvereniging Diemen, Kwikstaart 8 1113 HN Diemen
E-mail algemeen: info@ttvdiemen.nl
E-mail jeugd Diemen: jeugd@ttvdiemen.nl
E-mail jeugd en senioren IJburg: ijburg@ttvdiemen.nl
Adres Diemen
Sportcentrum Wethouder F.B. Duran
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen

Adres IJburg
Gymzaal Laterna Magica
Eva Besnyöstraat 491
1087 LG Amsterdam-IJburg

Speeltijden Diemen
donderdag: jeugd van 18.00 - 20.00 uur en senioren van 20.00-23.00 uur
zaterdag: jeugd van 10.00 - 14.00 uur alleen tijdens de competitie
Speeltijden IJburg
vrijdag : jeugd tot 9 jaar van 15.30 - 16.30 uur
jeugd tot 13 jaar van 16.30 - 17.30 uur
Contributie 2020
senioren recreanten € 145,-- per jaar / senioren competitiegerechtigd € 197,-- per jaar
jeugdleden (t/m 17 jaar) € 100,-- per jaar/ jeugdleden competitiegerechtigd € 135,-- per jaar
Lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in zodra je door het bestuur bent aangenomen en er contributie betaald is.
De contributie wordt vanaf de aanmeldingsdatum berekend voor het resterende deel van het jaar
t/m 31 december. Je ontvangt hiervoor per e-mail een link van Club Collect waarmee je je factuur
kunt inzien. Deze dient via Club Collect te worden voldaan. Het lidmaatschap gaat in zodra deze
factuur is betaald. Vanaf 1 januari van het volgende jaar is de contributie per jaar verschuldigd.
Het is via Club Collect ook mogelijk om de jaarcontributie in termijnen te betalen.
Belangrijk: opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk met een opzegtermijn van drie
maanden
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Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres
Was je ooit lid van een andere
tafeltennisvereniging?
Zo ja, van welke vereniging?
Oude bondsnummer
Heb je bij die vereniging deelgenomen
aan de competitie van de NTTB?
Zo ja, in welke klasse?
Datum:
Handtekening:

Stuur het ingevulde formulier per post naar Peter Benard, Kwikstaart 8, 1113 HN Diemen of
per e-mail aan: secretaris@ttvdiemen.nl met een cc aan penningmeester@ttvdiemen.nl

