
                                                                                              
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

Hierbij meld ik mij aan als lid van Tafeltennis Vereniging Alblasserdam 
 
 
Achternaam:………………………………………………………………………….. 
 
Voorna(a)m(en):……………………………………………………………………… 
 
Adres:………………………………………………………………………………… 
 
Postcode:……………………………………………………………………………… 
 
Woonplaats:………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum:………………………………………………………………………. 
 
E-mail adres:…………………………………………………………………………. 
 
 
De verschuldigde contributie betaal ik per bank. 
 
Datum:…………………………………………. 
 
Handtekening*:……..………………………….. 
 
* = Handtekening van ouder of voogd voor juniorleden vanaf 16 jaar. 
 

Door dit lidmaatschap aan te gaan geeft u TTVA toestemming om uw gegevens met de NTTB te delen 
voor informatieve en competitie doeleinden, zoals beschreven in de privacy verklaring. 

 
Dit formulier gelieve volledig ingevuld in te leveren bij T.K. de Boom. Indien niet aanwezig bij één van 
de andere bestuursleden. 
 
Contributie 
Senioren recreant    € 14,00 per maand 
Senioren competitie    € 16,00 per maand 
Junioren (vanaf 16 jaar) recreant  € 12,00 per maand 
Junioren (vanaf 16 jaar) competitie  € 13,00 per maand  
 
Tevens is men 1-malig ∈ 5,00 inschrijfgeld verschuldigd. 
 
Contributie kan worden voldaan door bij voorkeur automatische afschrijving op: 
 
Rekening nr. NL84INGB0005914635 (ING Bank) 
 



                                                                                              
 
 
 
Bestuurssamenstelling Tafeltennisvereniging Alblasserdam  
 
 
Voorzitter:    Ralph Faasen              E-mail: faase088@planet.nl 
    Batavierstraat 20 
    2951 AA Alblasserdam 
    Tel: 06-26779183 
 
Secretaris:    Ton de Boom   E-mail: tkdeboom@planet.nl 
    Van Eesterensingel 85 
    2951 CH  Alblasserdam 
    Tel.: 078-6919353 
 
Penningmeester:  Wim Verschoor  E-mail: wim.verschoor@live.nl 
    Prins Hendrikstraat 19 
    3373 AM  Hardinxveld-Giessendam 
    Tel.: 06-29022748 
 
Wedstrijdsecretaris:  Henk Mes   E-mail: henk.mes@hotmail.com 
    Hoogaarslaan 39a 
    2957 EJ  Nieuw Lekkerland 
    Tel.: 0184-683310 
 
Bestuurslid :   John Daas   E-mail: john_daas@hotmail.com 
    Zeelt 84 
    2954 BJ  Alblasserdam 
    Tel.: 078-6917388 
 
 
 

 
Algemene informatie: 
 
Tafeltennisvereniging TTVA bestaat vanaf 1969 en kan worden omschreven als een gezellige en hechte 
sportvereniging met gemiddeld zo'n 25 leden, die al dan niet hun sport beoefenen in competitieverband. 
Daarnaast zijn er diverse activiteiten waar door het jaar heen aan kan worden deelgenomen. U kunt dan 
denken aan toernooien zowel binnen TTVA als daar buiten. Tevens worden er ook een aantal sociale 
activiteiten voor de leden georganiseerd. Klaverjas en Dartavondjes en niet te vergeten een dagje vissen 
zorgen o.a. voor de sociale binding binnen onze club. We zijn dus gewoon een levendige 
sportvereniging.  

Mocht u belangstelling hebben om eens een keertje langs te willen komen voor een kennismaking met 
onze sport en vereniging, dan kan dat. Alle informatie over openingstijden, contributies en bestuur kunt 
u vinden op onze website: www.ttvttva.nl.  

Eventuele belangstellenden krijgen bij ons een maand lang gratis vrij spelen, waarin u kunt bepalen of 
tafeltennis ook een sport voor u is. 



                                                                                              
 

Algemene regels aangaande beëindiging lidmaatschap 
 
Een lidmaatschap kan alleen schriftelijk beëindigd worden bij de secretaris (Ton de Boom). Een e-mail 
met betreffende informatie over de beëindiging wordt ook als schriftelijk aangezien. 
Recreanten kunnen te allen tijde hun lidmaatschap opzeggen. De contributie verplichting loopt ten einde 
op de laatste dag van de maand waarin het lidmaatschap is opgezegd.  

Competitie spelende leden kunnen te allen tijde hun lidmaatschap beëindigen. De contributie 
verplichting loopt echter door tot 31 juli of 31 december, dit omdat TTVA betalingsverplichtingen heeft 
aan de NTTB aangaande competitiebijdrages voor competitie spelende leden. Deze worden door de 
NTTB verrekend per competitieseizoen.  

 
 
Algemene informatie 
 
 
Voor de senioren is er geen specifieke trainer beschikbaar. Er wordt door onderling veel te spelen en te 
trainen getracht het totale niveau van de vereniging zoveel mogelijk omhoog te brengen. 
 
Nieuwe leden die competitie willen gaan spelen, moeten tegen een gereduceerd tarief een tenue 
aanschaffen via de vereniging. Het is verplicht om tijdens competitiewedstrijden en toernooien het 
clubtenue te dragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester of één van de andere 
bestuursleden. 
 
Openingstijden/speelavonden gymzaal Weversstraat 
 

• Dinsdag             19.45-23.30 uur training/competitie senioren  
 

• Donderdag  19.45-23.30 uur training/competitie senioren 
 

 
 
Locatie:  Weversstraat 2 
   2951 BZ Alblasserdam 
Internet:  www.ttva.nl 
E-mail:  Info@ttva.nl 
 
 


