
DAGELIJKS BESTUUR BATUA 
 
Voorzitter Jelle Zijlstra, 0345-576962 

voorzitter@batua.nl 
 
Secretaris Jelle Zijlstra, 0345-576962 
 secretaris@batua.nl 
 
Penningmeester Hans van Heerde, 0345-572008 
 penningmeester@batua.nl 
 
Wedstrijdsecretaris Nico Broekmans, 0345-571996 

wedstrijdsecretaris@batua.nl 
 

WEBSITE www.batua.nl 

 

ACCOMMODATIE 
maandag 19:00-23:30 uur Dorpshuis Tricht, 0345-574377 
 Johan Frisoplaats 1, 4196 AC Tricht. 
 

CONTRIBUTIE 
Wordt vastgesteld tijdens ALV Junioren t/m 17 jaar € 55,-- 
aan begin seizoen Senioren 18 jaar en ouder € 85,-- 
(leeftijd bij aanvang Toeslag competitiespelers € 21,50 
verenigingsjaar) Verzekeringsbijdrage € 3,50 
 inschrijfgeld € 15,-- 
 
 

 
Ondergetekende geeft zich op als lid van de tafeltennisvereniging TTC BATUA en verplicht zich hierdoor 
te voldoen aan zijn of haar lidmaatschapsverplichtingen. Tevens verklaart ondergetekende kennis te 
hebben genomen van het contributiereglement. 
 

Achternaam ……………………………………………………………………… 
Voornaam en roepnaam ……………………………………………………………………… 
Geboortedatum ……………………………………………………………………… 
Adres ……………………………………………………………………… 
Postcode en Woonplaats ……………………………………………………………………… 
Telefoonnummer ……………………………………………………………………… 
E-mailadres ……………………………………………………………………… 
Handtekening …………………………………………… Datum ……………… 

 
DIT AANMELDINGSFORMULIER INLEVEREN BIJ / OPSTUREN NAAR DE SECRETARIS



CONTRIBUTIEREGLEMENT 
 

Contributie 
De Algemene ledenvergadering(ALV) stelt jaarlijks de contributie vast. De contributienota heeft betrekking op; 
- het inschrijfgeld; 
- de jaarlijkse contributie; 
- de competitiebijdrage; 
- overige kosten. 
 

Inschrijfgeld 
Nieuwe leden betalen éénmalig een bedrag aan inschrijfgeld. 
 

Jaarlijkse contributie 
Alle leden betalen jaarlijks contributie. De contributie geldt voor het gehele verenigingsjaar dat loopt van 1 juli t/m 30 
juni van enig jaar. Bij aanmelding na 1 juli geldt voor de bepaling van de contributie de volgende rekenregel: 
 

 jaarlijkse contributie 
aantal maanden tussen aanmelding en 30 juni   X --------------------------- 

              10 
 

Competitiebijdrage 
De leden kunnen op vrijwillige basis meespelen in de bondscompetitie. De deelnemers aan de competitie betalen 
een bijdrage ter bestrijding van de kosten welke door de NTTB aan de vereniging hiervoor in rekening worden 
gebracht. De contributiebijdrage is verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar; onafhankelijk van deelname aan de 
voorjaar- en najaarscompetitie. 
 

Overige kosten 
Onder overige kosten worden bijdragen en verrekeningen gespecificeerd welke betrekking kunnen hebben op 
bijvoorbeeld: bijdragen voor trainingen, verzekeringen, verrekening van terugbetaling inschrijfgeld e.d. 
 

Betaling van de contributie 
De contributie wordt vastgesteld door de ALV ➔ betaling uiterlijk 1 maand na ALV. 
De betaling van de contributie dient te geschieden op het volgende bankrekeningnummer: 
RABOBANK 32.12.41.932 onder vermelding van de naam van het lid, het lidnummer en het verenigingsjaar. 
Postbankrekeninghouders kunnen ook rechtstreeks overmaken op het genoemde bankrekeningnummer. 
 

Wanbetaling 
Indien betaling uitblijft kan het bestuur besluiten geëigende maatregelen te treffen, (incassomaatregelen en schorsing 
conform Statuten art.4 lid 2). Eventuele kosten welke door de vereniging worden gemaakt ter nakoming van de 
lidmaatschapsverplichtingen komen voor rekening van het lid. 
 

Beëindiging lidmaatschap 
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris (Statuten, art.4 lid 4). Binnen 2 
weken ontvangt het lid een bevestiging van ontvangst vergezeld met een factuur van de eindafrekening. 
 

NB: De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar is volledig verschuldigd indien een lid niet voor 1 juli volgens de 
Statuten art.4 lid 5 schriftelijk te kennen heeft gegeven zijn of haar lidmaatschap te willen beëindigen. 
 
 

Afwijkende regelingen 
Dit reglement is ondergeschikt aan de Statuten en het Huishoudelijk reglement en is bindend voor alle leden. 
Afwijkende regelingen zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. 
 

NB: (Op verzoek wordt een kopie van de Statuten aan de leden verstrekt). 


