Aansluitingsformulier Tafeltennisclub Werchter TTCW
In te vullen door TTCW:
Datum van inschrijving: .............................
Lidnummer TTCW: .....................................
Lidnummer VTTL:.......................................
Exemplaar Privacyverklaring ( )
Exemplaar Statuten ( )
Exemplaar Huishoudelijk Reglement ( )

Gegevens lid
Achternaam:

Voornaam:

Adres:

Nr:

Postcode:

Woonplaats:

Gsm:

E-mail lid:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Voor leden die zich aanmelden als vrijwilliger:
Rijksregisternr:

Bankrek:

indien minderjarig dienen onderstaande gegevens ingevuld te worden door ouder(s)/verzorger(s)
Achternaam:

Voornaam:

E-mail:

Gsm:

Ondergetekende meldt zich als lid van TTCW voor het volgende lidmaatschap en de hierbij
behorende bijdragen:

O Volwassenen
O Jeugd <18jaar
O Vrijwilliger

90 €
80 €
O Sympathisant

Families vanaf derde lid
O Volwassenen
70 €
O Jeugd < 18 jaar
60 €

Het betalen van de bijdrage kan door storting op rekeningnummer:
BE85 0015 6020 6806 BIC GEBABEBB
Geeft zich op als lid van TTCW en verklaart zich
akkoord met de Statuten , het Huishoudelijk
Reglement en de Privacyverklaring .
Als lid hebt u recht op de verminderde ledenprijs
in de bar.
Vult u aub ook de achterkant in van dit formulier

handtekening lid of ouder/verzorger

Vrijwilligerswerk bij de club
Wat leuk dat je lid bent geworden van TTCW. We wensen jouw en je familie een hele plezierige en
sportieve tijd toe.
Wij organiseren regelmatig leuke activiteiten voor zowel de jeugd, senioren als voor familieleden. Te
denken valt o.a. WK in de kantine met drank aan voordelige ledenprijs, dubbeltornooi, BBQ bij start
seizoen, Ultimate tabletennis met mosselsouper in de herfstvakantie, kersttornooi en mogelijk nog
ander initiatieven aangebracht door onze leden.
Ook leuk is onze stand op Rock Werchter, door de winst van die enkele dagen kunnen wij de
lidgelden, drank en eten heel voordelig houden. Geen wafelverkoop in onze club.
Om dit te verwezenlijken hebben we VEEL vrijwilligers nodig, immers taken uitgevoerd door
meerdere personen verhoogt de gezelligheid van het clubgebeuren en verlaagt de stress bij het
bestuur.
We stellen het dan ook zeer op prijs dat leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden zich
aanmelden voor de verschillende taken welke er binnen de club moeten gebeuren. Bij alle
activiteiten word je geholpen door andere leden die dit al eerder hebben gedaan en je zal dus ook
niet in het diepe worden gegooid:
Om de mensen op te roepen gebruiken we onderstaande Whatsapp groepjes of E-mail; maak uw
keuze aub.
O Evenementen ( BBQ, RW, kerstornooi,...)
O Bar ( vrijdagavonden, jeugdliga, ...)
O Competitie ( een verantwoordelijke/kapitein per ploeg)
O Onderhoud ( enkele werkdagenper jaar; voorjaar onkruid wieden buiten, herstellingen binnen)
O Kinderclub (10-12 jaar, sparren, ...)
O Peterschap ( individuele training van de belovende jeugd)
O Ik ben goed in ............................................................................................... en wil daarmee helpen,
of iets mee opstarten ( website, organiseren, nieuwsbrief schrijven, sponsor werving , ledenwerving
bij jeugd, promotie, ...)
U mag mij contacteren via :
Naam:
Whatsapp GSM nr:
E-mail:

