
Tafeltennisvereniging Diemen

Secretariaat:  Gerard van Dungen  Tel. 06 46215118
Penningmeester:  Maurice Hoenstok Tel: 06-40341133

Correspondentieadres: 
Tafeltennisvereniging Diemen, Van Swietenstraat 1, 2035 RG Haarlem

E-mail: info@ttvdiemen.nl 
E-mail jeugd: jeugd@ttvdiemen.nl

Bankrekening: NL33RABO0313530718

Adres sportzaal
Sportcentrum Wethouder F.B. Duran
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE  Diemen

Speeltijden
maandag: jeugd t/m 12 jaar van 17.00 tot 18.00 uur
donderdag: senioren van 20.00-23.00 uur, jeugd van 18.00 - 20.00 uur.

Contributie
senioren recreanten € 127,50 per jaar
senioren competitiegerechtigd € 167,50 per jaar
jeugdleden (t/m 17 jaar) € 87,50 per jaar
jeugdleden competitiegerechtigd € 117,50 per jaar

Bondscontributie
Indien een lid competitiegerechtigd is, of competitie speelt, of ingeschreven is als re-
serve, of dit tijdens het lopende kalenderjaar wordt, dan dient hij of zij boven de gewo-
ne contributie ook bondscontributie te betalen. Deze bedraagt, ongeacht wanneer hij of 
zij competitiegerechtigd is geworden, € 41,00 voor senioren en € 30,50 voor de jeugd.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in zodra u door het bestuur bent aangenomen en er contributie 
betaald is. De contributie dient jaarlijks per kalenderjaar te worden voldaan. Indien het 
lidmaatschap tussentijds ingaat, dan is de contributie voor het gedeelte tot 1 januari 
verschuldigd en daarna voor een geheel kalenderjaar.
Belangrijk: opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk met een 
opzegtermijn van drie maanden
.
Inschrijfformulier op volgende pagina



Tafeltennisvereniging Diemen

Voornaam:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Geslacht:  ❏ M          ❏ V

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonummer:

Mobiel telefoonnummer:

Emailadres:

IBAN-nummer

Naam rekeninghouder

Bent u lid (geweest) van een andere
tafeltennisvereniging? ❏ Ja         ❏ Nee

Zo ja, van welke vereniging?

Oude bondsnummer: (indien bekend)

Heeft u bij die vereniging deelgenomen
aan de competitie van de NTTB? ❏ Ja         ❏ Nee

Zo ja, in welke klasse?

Met onderstaande handtekening machtigt u, tot wederopzegging, de TTV Diemen om halfjaarlijks 
verenigingscontributie en bondsgeld van uw bank/girorekening af te  schrijven. Het afgeschreven 
bedrag kan binnen 30 dagen worden gestorneerd. Intrekking van de machtiging kan schriftelijk en 
ondertekend aan de penningmeester, of per e-mail (penningmeester@ttvdiemen.nl). Na opzegging 
van het lidmaatschap wordt de afgegeven machtiging automatisch stopgezet nadat aan alle financiële 
verplichtingen is voldaan. Lidmaatschap is altijd voor minimaal een half jaar waarbij dan ook altijd 
voor dat betreffende half jaar de verenigingscontributie en bondsbijdrage verschuldigd blijft!

Datum:

Handtekening:

Inschrijfformulier


