
 

 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

van 
 

HTTC 
 

 
 
SVP invullen in blokletters 
Ondergetekende, 

Naam + voornaam  : ___________________________________________  M / V 

 

Adres    : ________________________________________________ 

 

Postcode + woonplaats : ________________________________________________ 

 

Telefoon   : _________________________ (*) 

 

E-mail    : _________________________ 

  

Geboortedatum  : _________________________   

 

wenst met ingang van ___________________(datum invullen)  

 

lid te worden van de Houtense Tafeltennis Club en verklaart hiermee akkoord te gaan met de statuten 

en het huishoudelijk reglement (staan op onze website www.httc.nl en zijn in te zien in het 

clubgebouw).  

 

Algemene opmerkingen: 

 1. Gaarne dit formulier inleveren bij de ledenadministratie/één der overige bestuursleden. 

 2. Na inlevering van dit formulier ontvangt u een nota voor de contributie. Deze wordt berekend 

vanaf de ingangsdatum, afgerond per halve maand en op hele euro’s. De contributie dient zoveel 

mogelijk in één termijn te worden voldaan. 

 3. Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen SCHRIFTELIJK gebeuren via de secretaris. 

Tussentijdse opzeggingen leiden NIET tot teruggave van contributie. 

 4. Contributie, inclusief de basiscontributie van de NTTB, voor het jaar 2020: 

(  ) Jeugdleden ............................................................................................................. €    145,00 

(  ) Competitiebijdrage NTTB-jeugd (voor- en najaar-competitie)  ............................... €      35,00  

(  ) Senioren.................................................................................................................. €    165,00 

(  ) Competitiebijdrage NTTB-senioren  (voor- en najaar-competitie)  ......................... €      53,00 

(  ) Eenmalig inschrijfgeld voor nieuwe leden  ............................................................... €    15,00 

5.  U-pashouders kunnen het U-pas budget gebruiken voor (een deel van) de contributie. Voeg hiertoe 

een kopie toe van uw U-pas. 

6.  Bent u lid (geweest) van een andere vereniging, plaats dan hier uw bondsnummer:__________ 

 

      

 

 

Handtekening: ____________________________  

 

Indien de aanmelding geldt voor een jeugdlid (= lid jonger 

dan 18 jaar) dan dient de ondertekening te gebeuren door 

een ouder en/of verzorger. 

(*) Van jeugdleden delen wij het telefoonnummer van de 

ouder en/of verzorger met onze trainers en begeleiders van teams, zodat zij de ouders en/of 

verzorgers in geval van nood kunnen bereiken. 

Ledenadministratie: 
Antwan Wiegerinck 
p/a Kruisboog 12 
3994 AE Houten 
tel. 030 639 06 58 
secretaris@httc.nl 

http://www.httc.nl/

