
 
 

   

Inschrijfformulier 
 
 

Ondergetekende geeft zich hierbij met ingang van ..….-.…..-….…… op als lid van de 

Tafeltennisvereniging Hilversum en verklaart aan alle verplichtingen met betrekking tot het 

lidmaatschap te zullen voldoen. Voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, zie onze website. 

 
  
Naam + voorletters  :………………………   Man/Vrouw 

Voornaam  :……………………… 

Geboortedatum  :………………………   Adres: ……………………………………… 

Postcode  :………………………             Woonplaats:……………………………… 

Telefoon  :………………………   Mobiel: 06-………………………………… 

Email-adres (verplicht) :………………………………………………………… 

 

1. Geeft zich op als: 
 

□ Gewoon lid met competitiespelen  □ Gewoon lid zonder competitiespelen   

□ Overdaggroepen          □ Speciaal lid (zie onze web-site) 

  
(a.u.b. aankruisen wat van toepassing is) 
 
2. Eerder lid geweest/ook lid van  :………………………………….   

   Bondsnummer     :………………………………….  

 
Voor de betaling van contributie en clubshirt, (alleen bij competitiespelen)  ontvangt u van ons een 

factuur. 

 
Dit formulier inclusief de ingevulde toestemmingsverklaring (zie hieronder) mailen naar: 

penningmeester@ttvhilversum.nl  en privacyttvhilversum@hotmail.com , of in de groene brievenbus 

in de hal deponeren, of  per post verzenden aan onze penningmeester, Wim Oud. 

 

Adres: TTV Hilversum t.a.v. Wim Oud (Penningmeester), Vaartweg 52, 1217 SV Hilversum. 
 

 

Verder op het volgende blad  

mailto:penningmeester@ttvhilversum.nl
mailto:privacyttvhilversum@hotmail.com


 
 

 

Toestemmingsverklaring voor gebruik van persoonlijke gegevens 
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de 

vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, 
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van jou op internet, apps en social media plaatsen. 
Met dit formulier vragen wij jouw toestemming, om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken.  
 

Met dit formulier geef ik TTV HILVERSUM toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder met “ja” aangekruiste 

gegevensverwerkingen: 
 
Ja   nee 

□     □   Al het gebruik van mijn persoonlijke gegevens dat rechtstreeks verband houdt met het 

lidmaatschap en het goed functioneren van de vereniging, zoals versturing van 
contributienota’s, verzending van uitnodigingen voor verenigingsactiviteiten, 
verstrekken van informatie over de vereniging of de tafeltennissport en het deelnemen 
aan competitie en toernooien.    
Indien u “nee” invult, kunt u geen lid zijn van TTV Hilversum. 

 

□     □   Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op website, internet, apps, 

social media of in de kantine van de vereniging. 
 

□     □   Al het gebruik van mijn persoonlijke gegevens voor informatie over de 

tafeltennissport, sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere 
sportverenigingen, berichtgeving in de media aangaande de tafeltennissport en andere 
door het bestuur relevant geachte informatie. 

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven met “ja” aangevinkte en beschreven redenen, 
gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen, vraagt de vereniging mij opnieuw om 
toestemming. 
 

Ik mag mijn toestemming op elk moment wijzigen.  
 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar, dient deze 
verklaring eveneens, door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam:        …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Geboortedatum:      …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum:                 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening:        …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Naam ouder/voogd:        ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/voogd: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Versie: 2021-08 


