
Enschedese Tafeltennis Club 
“ENTAC” 

Opgericht: 28 mei 1952 
 

L i d m a a t s c h a p s f o r m u l i e r 
 
Ondergetekende, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vraagt bij deze het lidmaatschap aan, als spelend lid, van de Enschedese Tafeltennis Club “ENTAC” en verklaart 
akkoord te gaan met de lidmaatschapsvoorwaarden welke als bijlage bij dit formulier geleverd zijn. 
 
 
 
 
Naam en handtekening ouder / voogd         Handtekening aspirant lid 
Bij een aspirant lid jonger dan 18 jaar 
 
Naam, ________________________ 
 
Enschede, _____________________         Enschede, ________________________ 
 
Handtekening, __________________          Handtekening, _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U wordt verzocht dit formulier ondertekend in te leveren. 
 

Adres     : 

Postcode    : Woonplaats  : 

E – mail adres  : 
Entac hanteert de regel dat e-mail adressen niet kenbaar worden gemaakt aan derden. Het e-mail adres van een lid wordt 
dus alleen gebruikt door het bestuur (of commissies van ENTAC) voor interne communicatie. 

Telefoon    : Mob telefoon : 

Voorletters   : Geb datum: 

Voor + achternaam : Man / Vrouw 

Indien eerder lid geweest van een tafeltennisvereniging, hier je oude bondsnr. invullen: 

  

 



Enschedese Tafeltennis Club 
“ENTAC” 

Opgericht: 28 mei 1952 
 

Incasso contributie formulier 
 
Contributie ENTAC 
De maandelijkse contributie is vastgesteld op: 
 
Senioren Contributie  
Competitie spelende leden 13,50 per maand 
Niet competitie spelende leden (basislid) 12,- per maand 
Ondersteunende leden (donateur) 17,50 per jaar 
  
Junioren Contributie 
Competitie spelende leden 12,- per maand 
Niet competitie spelende leden (basislid) 10,50 per maand 
Ondersteunende leden (donateur) 17,50 per jaar 
  
 
Eventuele wijzigingen in de contributie zullen via de ALV worden vastgelegd. Bij een eventuele wijziging heeft 
ENTAC het recht de hoogte van de incasso te wijzigen. 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Tafeltennisvereniging ENTAC om van 
zijn/haar hieronder genoemde bankrekening de verschuldigde contributie bedragen eenmaal per kwartaal  
af te schrijven. 
 
IBAN Bankrekening:…………………………………………. 
 
Tenaamstelling van bankrekening: …................................................................. 
 
 
Handtekening rekeninghouder:…………………………………………………………………… 
 
 
U wordt verzocht dit formulier ondertekend in te leveren bij ENTAC (brievenbus in de kantine) of bij de 
penningmeester. 

  



Lidmaatschapsvoorwaarden 
 
A – Begin en einde van het lidmaatschap 

 Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op de introductieperiode van de aspirant lid. Dit geldt ook bij het 
later inleveren van het formulier. 

 Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en wordt telkens met een half jaar verlengd. 
 Tussentijds opzeggen is over het algemeen niet mogelijk. Het bestuur kan echter in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van het 

bestuur, toestemming verlenen tot voortijdige beëindiging van het lidmaatschap. Het lid dient dit schriftelijk aan te vragen bij de 
secretaris. 

 Het lidmaatschap kan, alleen schriftelijk, dit om misverstanden te voorkomen, bij de secretaris worden opgezegd, dit per 1 januari of 1 
juli, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. 

 
B – Contributie 

 Gedurende het lidmaatschap, is een contributie verschuldigd. 
 De hoogte wordt vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Vergadering. 
 Ieder lid is verplicht, zijn / haar, aan de vereniging verschuldigde contributie in de eerste maand van het kwartaal te voldoen.Dit kan 

door middel van een automatische incasso 
 Bij de eerste betaling is een inschrijfgeld van 18 Euro te voldoen. 

 
C – Niet nakomen van de financiële verplichtingen 

 Een lid, dat meer dan veertien dagen, na een aanmaning, in gebreke blijft, de aan de vereniging verschuldigde gelden te voldoen, kan 
door het bestuur, zonder onmiddellijk gebruik te maken van het recht tot royeren van het betreffende lid, worden geschorst als lid van 
de Enschedese Tafeltennis Club. 

 Gedurende de schorsing, is het betreffende lid de toegang tot de zaal en de kantine ontzegd, tevens is het lid niet gerechtigd uit te 
komen in de competitie of andere officiële wedstrijden, dan wel deel te nemen aan wat voor activiteiten, georganiseerd door ENTAC 
dan ook. 

 Een besluit tot schorsing wordt herroepen, zodra alle verschuldigde gelden, eventueel vermeerderd met alle kosten van aanmaning 
en inning zijn voldaan. 

 Is een lid langer dan 3 maanden geschorst, dan zegt het bestuur, namens de vereniging, zijn / haar lidmaatschap op (royeren). 
 Ook over de termijn, welke een lid geschorst is, blijft het lid verplicht de contributie over die termijn te voldoen. 
 Van een besluit tot schorsing c.q. een besluit tot herroeping van schorsing kan melding gemaakt worden in het clubblad. 
 Tegen een besluit tot schorsing staat generlei beroep of verweer open. 

 
D – Wangedrag  

 Een lid dat zich schuldig maakt aan wangedrag, kan tijdelijk of voorgoed de toegang tot het clubgebouw van de vereniging, evenals 
deelname namens ENTAC aan wedstrijden, ontzegd worden. Het lid verliest zijn rechten doch behoud zijn verplichtingen tot het 
betalen van contributie. 

 
E – Competitie  

 Ieder lid wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de competitie in de regio Twente van de Nederlandse Tafeltennis Bond, 
afdeling Oost. (dit is niet verplicht) 

 In officiële wedstrijden is ieder lid verplicht in het clubtenue van ENTAC te spelen. 
 De door de vereniging te maken kosten, om te kunnen deelnemen aan de competitie, de zogenaamde bondscontributie, kunnen 

geheel of gedeeltelijk, met het lid worden verrekend. 
 Indien een lid door eigen schuld het shirt kapot maakt, dan is het betreffende lid verplicht om een nieuw shirt tegen inkoopprijs aan te 

schaffen. 
 
F– Diversen  

 Het lid is in de gelegenheid de tafeltennissport te beoefenen in de daarvoor bestemde ruimte en gedurende de uren die de vereniging 
ter beschikking staan. 

 Het bestuur is bevoegd, bepaalde tafels en / of uren uitsluitend voor training, competitie of andere doeleinden te bestemmen. 
 Ieder lid is verplicht, het aanwezige materiaal met zorg te behandelen en na gebruik op te ruimen. 
 Indien door aantoonbare nalatigheid, van een lid, de vereniging financiële schade lijdt, kan deze geheel of gedeeltelijk op het 

betreffende lid worden verhaald. 
 In verband met het goed functioneren van de vereniging dienen alle aanwijzingen van bestuursleden en / of daartoe door het bestuur, 

aangewezen personen te worden opgevolgd. 
 In alle gevallen, waarin dit formulier niet voorziet, beslist het bestuur, met inachtneming van de statuten en het Huishoudelijk 

Reglement. 
 Het bestuur van de Enschedese Tafeltennis Club, dan wel de Enschedese tafeltennis Club, stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, 

vernieling en / of vermissing. 
 
G – Kennisgeving van aanneming van het lidmaatschap 

 Nadat u, dan wel een ouder of voogd, bij een aspirant lid jonger dan 18 jaar, dit formulier (ingevuld en ondertekend) heeft ingeleverd 
bij de secretaris, dan zult u, indien u bent aangenomen als lid van de Enschedese Tafeltennis Club, een bevestiging van het bestuur 
ontvangen. 

 Het lid ontvangt zo snel mogelijk een clubshirt. 



Toestemmingsverklaring  Pagina 1 van 1 

T.T.V. ENTAC 
 
Toestemmingsverklaring  
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging 
en sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s 
en filmpjes van u op internet, apps en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u 
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik T.T.V.  ENTAC (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te 
verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 
 
 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of 

maatschappelijke dienstverleners.  

 Publiceren van bijvoorbeeld mijn wedstrijduitslagen of speelschema´s op internet, apps, social media. (Deze 

gegevens worden mogelijk wel zelfstandig door de bond gepubliceerd. De vereniging staat daar buiten.) 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, apps en social media. 

 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of 

bijzondere gebeurtenis.  

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
 
Naam  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
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 ouder/voogd  ….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/voogd ….………………………………………………………………………………………………………………………  
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