Zaandamse Tafel Tennis Club
Koninklijk goedgekeurd 17 mei 1976

Lid N.T.T.B

Opgericht 9 oktober 1939

Inschrijfformulier ZTTC
De contributie van ZTTC inclusief contributie van de NTTB bedraagt voor 2017:

Jeugd

Basis lid
€ 62,50 / half jaar

Competitie lid
€ 82,50 / half jaar

Senior

€ 82,50 / half jaar

€ 102,50 / half jaar

Naast contributie berekenen wij een eenmalige inschrijfgeld van € 25,-.
Opzeggen kan 2 maal per jaar uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij een van onze bestuursleden
en uiterlijk 31 mei of 30 november

Doorlopende machtiging tot het innen van contributie,
bondsbijdragen en eventuele boetes.
Om het innen van bovenstaande soepel te laten verlopen vragen wij u, voor de tijd dat u lid bent
van ZTTC, de vereniging een doorlopende machtiging te verstrekken. De contributie zal twee keer
per jaar incl. competitietoeslag worden geïncasseerd in januari en juli. De incasso zal goed
worden omschreven zodat u altijd precies weet waarvoor u heeft betaald. Verder ontvangt u
voordat de incasso wordt uitgevoerd per mail (voor zover bekend bij ZTTC) een aankondiging van
de incasso. Gedurende 30 dagen na incassodatum kunt u de incasso ongedaan maken. Dit kunt u
simpel doen door uw bank hiervan in kennis te stellen.

"----------"----------"----------"----------"----------"----------"----------"----------"----------"-----Datum aanmelding : …../…../201..
Voornaam
: …………………………………….
Achternaam
: …………………………………….
Geboortedatum
: …………………………………….
Man/Vrouw
Uw bankrekening : …………………………………….
(geef uw IBAN nummer!)
Adres
: …………………………………….
Postcode
: ……………….
Woonplaats : …………………...
Telefoonnummer : ……………….
Mobiel: …………………………...
E-mail
: …………………………………….
Competitie?
: Ja / Nee
Eerder lid geweest van een tafeltennisvereniging?
Ja / Nee Bondsnummer: ……….
Hoe bent u met ZTTC in contact gekomen? …………………………………………………..…...
Met uw handtekening hieronder verklaart u dat u met het bovenstaande akkoord gaat
Datum: ..…./….../201….
Handtekening: ………………………….............

Welkom bij de Zaanse Tafeltennis Club – ZTTC
Bij tafeltennisvereniging ZTTC ben je van harte welkom. Wij zijn trots op onze club want:
- Wij zijn een van de grootste tafeltennisverenigingen in de omgeving,
- We hebben een grote zaal waar je vaak en met veel mensen prettig kunt spelen,
- Er zijn ruime kleedruimtes,
- Gediplomeerde trainers,
- Een gezellige kantine,
- Een financieel gezonde club,
- Het is een leuke club om lid van te zijn.
Training is mogelijk op maandag en woensdag en
donderdag voor de jeugd en senioren. Voor de
trainingstijden kijk op onze website www.zttc.nl.
Je kan bij ons als recreant elke week komen trainen, maar
je kan er ook kiezen voor het wedstrijdelement en mee te
doen met de competitie van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB).
Wij organiseren clubkampioenschappen, handicaptoernooien en de NTTB organiseert ook
toernooien en bekerkampioenschappen. Je kan dus zelf kiezen hoe vaak en hoe fanatiek je bij
ZTTC wilt tafeltennissen.
ZTTC heeft op dit moment ongeveer 100 leden, zowel jeugd als senioren, maar wij zouden graag
nieuwe leden (jeugd en senioren) welkom heten bij onze club.
Lijkt het je wat om bij ZTTC te komen tafeltennissen? Kom dan langs en schaf een strippenkaart
aan voor €10,- waarmee je 5 avonden kan proef trainen. Na die 5 proeftrainingen kan je beslissen
of je lid wilt worden. Als je geen tafeltennisbatje hebt, dan hebben wij er wel één te leen.
Heb je nog meer vragen:
- Stel je vragen aan de leden of trainers,
- Kijk eens op onze site www.zttc.nl, bezoek onze Facebook pagina
facebook.com/zaandamsetafeltennisclub, of volg ons op Twitter @TafeltennisZTTC
Iedereen, zowel jong (vanaf 10 jaar) als oud die graag sport en gezelligheid waardeert is …

Welkom bij ZTTC!
Het bestuur van ZTTC

