
           

 

INSCHRIJFFORMULIER  LIDMAATSCHAP 
 
 

 
Voorletters _______________   Voornaam          __________________________ 
Achternaam _____________________________________________ 
Adres _____________________________________________ 
Postcode _______________   Woonplaats     __________________________ 
Geboortedatum _______________   Geslacht man/vrouw/gender neutraal* 
Telefoonnummer _______________   Mobielnummer __________________________ 
E-mailadres _____________________________ 
Beroep _____________________________ 
Contributie per kwartaal/jaar* (* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Automatische incasso (verplicht)       Bank  :                      IBAN Nr.:   NL 
 
Ik schrijf me in als jeugdlid/seniorlid* 

 
 
Verwerking persoonsverwerking 
De vereniging stuurt al haar leden regelmatig e-mails m.b.t. lidmaatschap, georganiseerde activiteiten, informatie 
over trainingen, nieuws etc.  Wilt u deze informatie niet ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail 
te sturen naar info@ttv-skf.nl . 
 

Bij het betreden van onze sporthal geeft u automatisch toestemming dat gemaakte foto’s en filmpjes gebruikt 
kunnen worden voor publicatie op o.a. onze website. Mocht u gegronde redenen hebben dat specifieke foto’s niet 
gepubliceerd mogen worden, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@ttv-skf.nl . De foto zal 
dan onmiddellijk verwijderd worden. 
 

Vrijwilligers 
Wij draaien net als alle andere verenigingen op de inzet van vrijwilligers. Hun werk is onmisbaar en wordt zeer 
gewaardeerd. Wij hopen natuurlijk dat ieder lid zijn steentje bijdraagt.  
 
Onze vraag derhalve:  Ik mag gevraagd worden voor de volgende taken (alles gaat in overleg): 
 

0  bardienst      0  mee organiseren activiteiten     0  jeugd begeleiden    0  anders _______________________- 
 

Ondergetekende verklaart hiermee, naast de rechten, ook de plichten verbonden aan het lidmaatschap te 
aanvaarden. Daarnaast gaat ondergetekende akkoord met de privacyverklaring, welke in z’n geheel te lezen is 
op onze website  www.ttv-skf.nl. 
 

Datum:                Handtekening lid                            Handtekening ouder/verzorger (indien lid jonger dan 16 jaar) 
 
 

_________   __________________       ______________________ 
 
N.b. eenmaal aangemeld, zijn leden contributie plichtig tot het moment van schriftelijke opzegging. 
 
Je kunt dit formulier ingevuld mailen naar info@ttv-skf.nl  of deponeren in de daarvoor bestemde bus naast de 
ingang binnen in het clubgebouw. 

Jaarcontributie per 1-1-2023 
       Jeugdlid (t/m 17 Jaar) : € 186,50           Kledingtoeslag:  € 1,-- per maand  
 Seniorlid : € 166,50          Energietoeslag:  € 4,50 per maand (tijdelijk) 
 Competitie toeslag seniorlid : €   55,-- 


