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INSCHRIJFFORMULIER  
 
Vul, om lid te worden van H.T.T.C. Vitesse '35, het formulier in, en stuur het naar: 
 

Email: ledenadministratie@httcvitesse.nl 
Of 

Ledenadministratie 
t.a.v. H. van Oudheusden 
Landsteinerstraat 40 
7555 MN Hengelo 

 

CONTRIBUTIE 
De contributie (per 1/1/2019) bedraagt: 
 

Soort Lid automatisch incasso 
per maand 

Handmatige betaling  
per maand 

Jeugd lid Euro 12,50 Euro 13,50 

Senior lid Euro 12,50 Euro 13,50 

G-lid Euro 11,00 Euro 12,00 

 
Toelichting:  
Indien geen toestemming wordt gegeven voor automatisch incasso wordt per keer 
administratiekosten van euro 1,00 geheven.  
 
Overig contributie: 
Inschrijfgeld (verplicht):   euro 10,00. 
Optioneel: Clubshirt (eigen bijdrage) euro 25,00. 

DOORLOPENDE INCASSO 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan H.T.T.C. Vitesse '35 om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af 
te schrijven overeenkomstig de opdracht van H.T.T.C. Vitesse '35. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag bij uw bank naar de 
voorwaarden. 
 
Gegevens incassant: 
Naam:   H.T.T.C. Vitesse'35 
Adres:   Achterhoekse Molenweg 271-1 
Postcode:  7556GL Hengelo Nederland 
Incassant ID:  NL94ZZZ400735630000 
 

OPZEGGING 
Hij / zij wordt lid tot schriftelijke wederopzegging. De opzegtermijn bedraagt 1 maand; dit 
houdt in dat nog 1 maand contributie wordt betaald na de maand van opzegging. 
Bijvoorbeeld: Wordt het lidmaatschap opgezegd in januari dan is over de maand februari nog 
contributie verschuldigd. 
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TOESTEMMINGSVERKLARING  
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, 
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op de website, Facebook en de 
PingPongApp plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens 
hiervoor te gebruiken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website, Facebook en de 

PingPongApp. Indien ik hiervoor geen toestemming geef realiseer ik mij dat de 

vereniging er alles aan doet om te voorkomen dat er beeldmateriaal wordt gedeeld. 

Mocht incidenteel door onoplettendheid toch iets worden gedeeld dan zal dit op mijn 

verzoek zo spoedig mogelijk worden verwijderd.  

 Mijn naam, email adres en telefoonnummer via de afgeschermde PingPongApp 

beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen.  Indien geen 

toestemming wordt gegeven voor het beschikbaar stellen, zal Vitesse de naam 

vervangen door het (anonieme) Vitesse lidnummer. Het email adres en telefoonnummer 

blijven wel aan het anonieme Vitesse lidnummer (binnen de PingPongApp) gekoppeld en 

zijn dus toegankelijk voor Vitesse leden. 

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor 

bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.  

 Mijn naam, telefoonnummer, emailadres en bondsnummer beschikbaar stellen op de 
ledenlijst die achter de bar wordt bewaard. 

 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, 
gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij 
opnieuw om toestemming. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
 
Zie voor aanvullende informatie het privacy reglement op onze webiste. 
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GEGEVENS LID: 
 
Achternaam, Voornaam: _________________________________________________ 
 
Roepnaam: _________________________________ m/v: ________________ 
 
Straat :  _________________________________ huisnummer:  ___________ 
 
Postcode: ______________  Woonplaats: ______________________________ 
 
Telefoon: __________________ Mobiel:  ______________________________ 
 
Email:  ______________________________________________________________ 
 
Geboortedatum:  ____________________________________ 
 
IBAN:  ______________________________________________________________ 
 
Datum ingang lidmaatschap: _________________________________________________ 
 
Categorie: Jeugd / Senior / G-lid /Oudift  * 
 

OVERIGE GEGEVENS  
 
Wenst deel te nemen aan de competitie?:  Ja/Nee* 
 
Wel of geen clubshirt (bijdrage euro 25,-):  Wel/Geen* 
 
Is eerder lid geweest van een tafeltennisvereniging:  Ja/Nee*   
 

Indien ja, (oud) bondsnummer:    ____________________ 

INCASSO 
 
Geeft toestemming voor automatisch incasso:  Ja/Nee* 
 
(indien Nee dan wordt euro 1,- administratiekosten in rekening gebracht). 
 

Ondertekening: 
 
Datum:     __________________________________  
 
 
Naam en handtekening lid:  ___________________________________ 
 
 
Naam en handtekening ouder/voogd: ____________________________________ 
(indien lid jonger is dan 18 jaar) 
 
 
*) doorhalen wat niet van toepassing is 


