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INFORMATIE OVER DE VERENIGING
Beste sportvriend/sportvriendin,
Wij heten je van harte welkom bij Tafeltennisvereniging Maastricht!
Hieronder volgt wat informatie over onze vereniging en een aanmeldingsformulier.
Algemene informatie:
Tafeltennisvereniging Maastricht werd opgericht op 1 juli 1967 en bestaat nu dus ruim 50 jaar. Het is een
gezellige vereniging met actieve leden tussen de 6 en 75 jaar.
TTV Maastricht is aangesloten bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) en neemt met zowel
senioren- als juniorenteams deel aan de competitie van de NTTB Afdeling Limburg.
Meer informatie over onze vereniging is te vinden op onze website:
www.ttv-maastricht.nl

Lidmaatschap:
Ter kennismaking is het mogelijk om als niet-lid enkele keren gratis van onze accommodatie gebruik te
maken (voor openingstijden: zie onder). Wel noteren we graag alvast je naam, zodat we in ieder geval
weten wie onze gast is. Mocht je na twee weken besluiten om lid te worden dan graag bijgaand
aanmeldingsformulier invullen.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap kan alléén schriftelijk (mag ook
per e-mail) opgezegd worden en wel minimaal één maand voor het einde van het verenigingsjaar.

Contributie seizoen 2019-2020
De contributie bedraagt:
voor junioren (leeftijd tot 18 jaar) € 105,-- per jaar
voor senioren (leeftijd v.a. 18 jaar) € 125,-- per jaar
voor senioren 65+
€ 115,-- per jaar.
Het is mogelijk per kwartaal te betalen, op jaarbasis geldt dan wel een toeslag van € 2,--per kwartaal.
De kwartalen lopen van 1/7 t/m 30/9; 1/10 t/m 31/12; 1/1 t/m 31/3 en van 1/4 t/m 30/6; de contributie
dient vóór het begin van het kwartaal bij ons binnen te zijn.
Bij eventuele deelname aan de competitie geldt óók een toeslag; deze competitietoeslag wordt door de
bond opgelegd en dient door de speler betaald te worden aan de vereniging, die deze bondscontributie af
moet dragen aan de NTTB.

z.o.z.

Bestuurssamenstelling per April 2019:
Voorzitter:
Mirjam van Roode
Secretaris:
Armand Wijckmans
Penningmeester
Nick Biermans
Bestuurslid:
Frits Boelema
Bestuurslid:
Howard Franssen

tel. 06.46 21.12.68
tel. 06.29.21.93.35
tel. 06.27.89.27.85
tel: 06.51.69.48.33
tel: 043-3478946

De openingstijden:
Junioren:
Dinsdag:
Woensdag:

Senioren:
dinsdag
woensdag
donderdag

19:00 - 20:30 uur: training gevorderde jeugd
18:00 - 19:00 uur: training beginners
18:30 – 20:00 uur: training gevorderde jeugd

20.30 - 23.00 uur: vrij spelen
20.00 – 22.00 uur: training voor senioren
20.00 - 23.00 uur: vrij spelen

N.B. In de gymzaal zijn alleen gymschoenen met witte/lichte zool toegestaan.

Aanmeldingsformulier:
Om lid te worden van TTV Maastricht, graag bijgaand aanmeldingsformulier invullen en afgeven aan een
van de bestuursleden, of deponeer in de brievenbus rechts naast de keukendeur.
Het invullen van dit formulier betekent dat de gegevens in onze administratie worden ingevoerd en dat je
na verloop van tijd een verzoek om contributiebetaling voor (de rest van) het lopende verenigingsjaar zult
ontvangen.

Het bestuur en de leden wensen je veel plezier toe bij TTV Maastricht!
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Aanmeldingsformulier: graag in blokletters invullen
Achternaam en voorletters :_____________________________________(man/vrouw )
Roepnaam :_______________________________________________
Adres :_______________________________________________
Postcode en woonplaats :_______________________________________________
Telefoon :_______________________________________________
Geboortedatum :_______________________________________________
Nationaliteit :_______________________________________________
E-mail-adres :____________________________________________
Maastricht :_________________________ (datum invullen)
Ik heb kennis genomen van het Privacy beleid van TTV Maastricht.
Handtekening _______________________(voor junioren handtekening ouders/voogd)

**********************************************************************
In te vullen door bestuur:
Ingeschreven als lid met ingang van:______________________ (jeugd) trainingsdag:____________
Contributienota verzonden d.d.: ____________________________________ ad € ______________
Formulier naar secretaris d.d.: ____________________________________ paraaf penningmeester:

