
 

 

T A F E L T E N N I S V E R E N I G I N G  
K R A C H T  &  V R I E N D S C H A P  

R E N K U M  
                                                                       Sinds 12 maart 1951 

AANMELDINGSFORMULIER 
VOORLETTER(S) & ACHTERNAAM ________________________________ 
ROEPNAAM    ________________________________ 
STRAATNAAM & HUISNUMMER ________________________________ 
POSTCODE & WOONPLAATS  ________________________________ 

TELEFOONNUMMER   ________________________________    (Bij voorkeur mobiel) 
GEBOORTEDATUM   ________________________________ 
NTTB BONDSNUMMER  ________________________________        (Indien al bekend) 
MAN / VROUW / NON-BINAIR  ________________________________ 
E-MAILADRES    ________________________________ 

E-MAILADRES OUDERS  ________________________________       (Indien minderjarig) 
 
◊  JEUGDLID RECREATIEF ◊  SENIORLID RECREATIEF           (Aankruisen wat van toepassing is) 
◊  JEUGDLID COMPETITIE ◊  SENIORLID COMPETITIE 
 
◊  AANMELDING NIEUWSBRIEF     (Wordt per mail verstuurd en bevat relevant nieuws en aankondigingen) 
 
Uw gegevens (incl. beeldmateriaal) worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en ons privacybeleid. Door ondertekening van dit formulier gaat u hiermee 
akkoord. Nadere informatie vindt u op onze website: https://www.krachtenvriendschap.nl/privacyverklaring/ 
Zie ook de website voor onze statuten, reglementen en gedragregels: 
https://www.krachtenvriendschap.nl/vereniging/#statuten 
 
DATUM:__________________  HANDTEKENING:_________________________________ 

       (Bij minderjarige is de handtekening van ouder of voogd vereist) 
 

Wij innen de contributie automatisch, daarom de onderstaande machtiging invullen en ondertekenen aub. 
Heeft u een Gelrepas? Laat dit weten aan de secretaris en vul onderstaande machtiging dan niet in. 
 
Achternaam & voorletter(s) :_________________________________________________ 
Straatnaam & huisnummer :_________________________________________________ 
Postcode & woonplaats :_________________________________________________ 
IBAN rekeningnummer :_________________________________________________ 
Incassant ID   : NL79ZZZ401196680000 
Kenmerk van de machtiging is uw (toekomstig) bondsnummer 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan TTV Kracht en Vriendschap te Renkum om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het innen van de 
contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TTV 
Kracht en Vriendschap te Renkum. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

◊  per half jaar*   ◊  per jaar (aankruisen wat gewenst is) 
 
Datum:____________  Plaats:_________________ Handtekening:________________________ 
*U gaat het lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd en kunt eventueel in 2 halfjaarlijkse termijnen betalen. 
Beëindiging van lidmaatschap kan per 1 januari en 1 juli met een opzegtermijn van minstens één maand. 
 
Contributie 2023 (jaarbedragen) Jeugdleden recreatief:  €   77,00  Seniorleden recreatief:  € 107,00 

Jeugdleden competitie: € 114,00  Seniorleden competitie: € 163,00 
 
Ledenadministratie: Andreas Veenendaal (secretaris), Kerkweg 27, 6866 CP Heelsum, tel. 06-14688552 
Inleveren formulier: secretaris@krachtenvriendschap.nl of postvakje secretaris in het clubgebouw. 
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