Gegevens nieuw lid
ingangsdatum lidmaatschap

Vul in per 1 jan, 1 april, 1 juli of 1 okt

voorletters
roepnaam
achternaam
geslacht

M/V

geboortedatum
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoonnummer
mobiel telefoonnummer

06-

e-mailadres lid
e-mail ouders/verzorgers
(voor jeugdleden)
beroep (ouders)
Indien bekend:
NTTB bondsnummer
Al eerder lid geweest van Taverzo?

Ja / nee

datum en handtekening
voor jeugdleden: ouder of verzorger

Soort lidmaatschap

□
□

recreant

competitie

Jeugdleden

€

29,90 per kwartaal

Senioren (vanaf 18 jaar)

€

36,20

per kwartaal

Jeugdleden

€

41,30

per kwartaal

Senioren (vanaf 18 jaar)

€

51,70

per kwartaal

Hoe heeft u ons gevonden?
(meerdere opties mogelijk)


□via een ander lid van Taverzo
□ 
door een kennismakingscursus

□ 
via krantenberichten over Taverzo

□ 
via onze website

□
via een andere tafeltennisvereniging
□
anders: namelijk ..........
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Betaling
Taverzo maakt gebruik van automatische incasso. De contributiebedragen zijn inclusief
de bedragen die Taverzo verplicht voor ieder lid aan de NTTB (Nederlandse
Tafeltennisbond) moet afdragen.
Vul voor de automatische incasso onderstaande gegevens in:

□
Ik ga akkoord met betaling via automatische incasso
IBAN/bankrekening

NL

(18 tekens, beginnend met NL)

BIC

(dit is de code van de bank, 8 tekens)

naam en voorletters
zoals bekend bij de bank
e
1
kwartaal van afschrijving

Vul in per 1 jan, 1 april, 1 juli of 1 okt

datum en handtekening
voor jeugdleden: ouder of
verzorger

Taverzo accepteert ook betaling met de Zoetermeerpas en/of de Sport- en Cultuurcheque voor
(een deel van) de contributie. Als u hiermee wil betalen, kruis dan onderstaand vakje aan. De
penningmeester zal dan contact met u opnemen.

□
Ik wil (een deel van) mijn contributie betalen met de Zoetermeerpas en/of de
Sport- en cultuurcheque van de gemeente Zoetermeer

Vrijwilligers

Een vereniging kan alleen functioneren dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Ook bij Taverzo
geldt dat vele handen licht werk maken. Vindt u het leuk om af een toe eens een bardienst te
draaien, een jeugdteam te begeleiden of op een andere manier te helpen, dan kunt u dit
hieronder aangeven. De leden van Taverzo zijn u er dankbaar voor.
Ik stel mijzelf beschikbaar voor (meerdere opties mogelijk):

□Bardienst uitvoeren □ 
Training geven

□ 
Klein onderhoud
pand

□ 
Bestuurlijke zaken

□ 
Begeleiding

□ 
Schoonmaak

□ 
Administratieve

of regelen

jeugdteam

□ 
Organiseren
toernooi of
evenement

ondersteuning

□
Overig: namelijk .........
Informatie voor nieuwe leden

Om alles in goede banen te leiden hebben we als vereniging een aantal afspraken gemaakt. U
kunt daarvoor onze site bekijken: 
www.taverzo.nl
Voor opzeggen: raadpleeg de homepage van onze website
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