TAFELTENNISVERENIGING ZETA
Speellocatie
Sporthal Polderwijk
Gedempte Gracht 19
3894 BA Zeewolde
info@ttv-zeta.nl
www.ttv-zeta.nl
ING Bank NL25 INGB 0004 7490 78

INSCHRIJFFORMULIER
Achternaam

:

Roepnaam

:

Voorletter(s):

Adres

:

Huisnummer:

Postcode

:

Woonplaats:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Bankrekening (IBAN)

:

-

-

Man:

Vrouw:

Mobiel:

DIT LIDMAATSCHAP WORDT AANGEGAAN VOOR DE DUUR VAN MINIMAAL 6 MAANDEN. DAARNA BETREFT DE OPZEGTERMIJN
2 VOLLE KALENDERMAANDEN. DE CONTRIBUTIE DIENT PER MAAND TE WORDEN VOLDAAN.
Ingangsdatum lidmaatschap :

-

- _2018 (per de 1e van de maand)

Lidm. /contributie 2018

: Junior:

€ 9,50 per maand

Senior:

Clubshirt

: € 25,-

Inschrijfgeld

: € 5,00 (éénmalig, te voldoen bij eerste termijn)

Bankrekening ZETA

: NL25 INGB 0004749078

€ 14,75 per maand

Geeft u Zeta toestemming om beeldmateriaal, van u of uw kind, op de Zeta-website te plaatsen? : JA

NEE

Gegevens ouder/voogd bij aanmelden jeugdlid
Naam ouder/voogd

: _____________________________________________________________________

Telefoon

:

E-mailadres

: _____________________________________________________________________

Bankrekening (IBAN)

: _____________________________________________________________________

Datum:

-

Mobiel:

- 2018

Handtekening:
(bij minderjarigen te ondertekenen door ouder/voogd)

De ruimte hieronder niet invullen, bestemd voor het secretariaat van TTV ZETA

Inschrijfdatum:

-

- 2018

Handtekening secretaris:

(per 1e v/d maand)
Handtekening penningmeester:
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Voorzitter
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Wedstrijdsecretaris
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INTRODUCTIEBRIEF NIEUWE LEDEN
Beste Zetaan,
Als nieuw Zeta-lid willen we je allereerst, namens het bestuur en leden, van harte welkom heten. Om je als nieuwkomer bij
onze en nu ook jouw vereniging een beetje wegwijs te maken hierbij wat info.
Algemeen
•
De speel/trainingsavond en competitieavond is op de vrijdagavond, waarbij de jeugd van 19:00-20:00 uur traint onder
begeleiding van Zeta-leden. Senioren spelen van 20:00-23:00 uur.
•

Sportkleding is verplicht evenals zaalsportschoenen zonder zwarte zool. Het wordt gewaardeerd als elk lid traint in het
clubshirt van Zeta.

•

De tafeltennisspelregels en het competitie-regelement staan vermeld op de NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond)
website www.midden.nttb.nl

•

De competitie is verdeeld in een voorjaars- en najaarscompetitie die beide 10 speelweken omvatten. In beide
competities kan worden gepromoveerd of gedegradeerd.

Lid worden
•
Na aanvang van het lidmaatschap ben je voor minimaal 6 maanden lid. Daarna is de opzegtermijn 2 volle
kalendermaanden.
•

De contributie dient maandelijks te worden voldaan op bankrekening NL25 INGB 00 0474 9078 t.n.v.
Tafeltennisvereniging ZETA.

•

Voor competitie spelende leden is de competitiebijdrage per half jaar verschuldigd die bovenop de contributie komt.
Voor 2018 geldt het volgende bedrag voor senioren à € 25,50 en junioren à € 17,- per half jaar.
In september 2018 start Zeta met een jeugdteam in competitieverband, en periodiek worden er jeugdtoernooien
georganiseerd door verenigingen in de regio waar de Zeta-jeugd ook aan mee doet onder begeleiding van Zeta.

Toernooien
•
De clubkampioenschappen worden jaarlijks in de maand mei/juni georganiseerd voor junioren & senioren.
•

Het gezellige ouder-kindtoernooi wordt in het voorjaar gehouden.

•

Jaarlijks, in december, wordt het in memoriam “Henk van der Hulst-toernooi” gehouden ter nagedachtenis aan onze
oud-trainer. Dit toernooi staat bekend als een heel gezellig toernooi voor junioren en senioren, waar altijd een
verrassende winnaar uit de bus komt rollen. Dit komt omdat spelers met een voorsprong of achterstand een game
beginnen, naar gelang de speelsterkte ten opzichte van elkaar.

Praktische zaken
•
Competitiespelers spelen hun wedstrijden in het Zeta-clubshirt met zwarte sportbroek.
•

Ons mooie clubshirt met Zeta-logo is te koop voor € 25,–.

•

De beginnende tafeltennisser, ongeacht leeftijd, kan bij Zeta een tafeltennisbatje met hoesje kopen voor € 25,–.

•

Tafeltennisartikelen zijn te koop bij: De tafeltenniswinkel www.tafeltenniswinkel.nl / Menereis www.menereis.com

De sponsor van Zeta is sinds jaar en dag de gratis weekkrant Zeewolde Actueel. De wedstrijdverslagen van het eerste team
Zeta1 worden in deze weekkrant gepubliceerd en op de verenigingswebsite. Overige wedstrijdverslagen en verenigingsinfo
staan vermeld op onze Zeta-website www.ttv-zeta.nl.
We wensen jou een heel plezierige Zeta-tijd toe.
Bestuur Zeta
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