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ALGEMENE BEPALINGEN TTV Nieuw-Vennep

Aanvang/Einde lidmaatschap
Na maximaal 3 gratis trainingen of
maandagavonden bent u verplicht een keuze te
maken of u lid wenst te worden. Inschrijving kan
uitsluitend d.m.v. invulling en opsturen/afgeven
aan een trainer van het inschrijfformulier.
Het lidmaatschap eindigt NIET automatisch aan
het einde van het seizoen (1 januari t/m 31
december).
Het lidmaatschap kan UITSLUITEND schriftelijk
(brief of e-mail) worden opgezegd bij de secretaris,
uiterlijk per 1 december. Telefonisch opzeggen of
opzeggen bij de leiding (bijvoorbeeld trainers) is
niet mogelijk. Het wordt gewaardeerd om een
reden van opzegging aan te geven. Mogelijk dat dit
kan leiden tot verbeteringen binnen onze
vereniging.
Een opzegging wordt altijd door de secretaris
bevestigd per e-mail of per brief zodat je weet dat
je opzegging is doorgekomen.
Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Onze trainers bezitten een verklaring omtrent
gedrag. Dit in het kader van een veilig sport
klimaat. Lees hierover meer op:
http://www.nttb.nl/nieuws/11/veiligsporten/dringend_advies_hb_inz_vog/
Inning contributie
Contributie is steeds verschuldigd tot de
opzegdatum (zie beëindiging lidmaatschap).
U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen
van de contributie. U krijgt rond februari/maart
een factuur met een dagtekening.
De contributie bestaat uit lidmaatschap van onze
vereniging en bondsgeld welke direct wordt
afgedragen aan de NTTB waarbij de vereniging is
aangesloten. Bondsgeld voor competitiespelers is
vanzelfsprekend hoger dan voor recreanten.
Contributie is dé inkomstenbron van onze
vereniging. Hiermee houden we onze vereniging
draaiende. We willen de contributie dan ook
uiterlijk binnen 30 dagen op onze rekening zien.
Een verzoek tot afwijking van de wijze van betalen

kan altijd schriftelijk, voorzien van reden, via
de secretaris, aan het bestuur worden gericht.
Dit wordt echter alleen in behandeling
genomen binnen de betaaltermijn van 30
dagen. U krijgt na de eerstvolgende
bestuursvergadering uitsluitsel over uw
verzoek.
Wanneer er (zonder reden aangedragen aan
het bestuur) niet wordt betaald binnen de
genoemde termijn van 30 dagen zullen wij
hierover met u contact treden. Indien
noodzakelijk zullen wij onze vordering via een
incasso bureau verhalen en kan royement het
gevolg zijn. De kosten van het incasso bureau
worden bij u in rekening gebracht.
Verzekering
Middels het lidmaatschap van de NTTB valt
elk (aspirant)lid onder de
ongevallenverzekering (verzekerd tegen
blijvende invaliditeit of overlijden tengevolge
van ongevallen welke tijdens de les hebben
plaatsgevonden) en de
aansprakelijkheidsverzekering.
Er is geen dekking voor geneeskundige
behandeling zoals dokter, tandarts, specialist,
ziekenhuis en ambulance. Tevens geen
vergoeding voor revalidatie en verlies van
arbeidsinkomen. Zie voor details:
http://www.nttb.nl/Clubadvies/ondersteuning
/verzekeringen/
De secretaris dient het ongeval te melden bij
de verzekeringsmaatschappij.
Gevonden voorwerpen
De vereniging, het bestuur en de leiding
dragen GEEN verantwoordelijkheid voor het
zoekraken van sport- en/of andere kleding
en/of andere persoonlijke bezittingen.
Sportkleding
Het dragen van clubkleuren, oranje shirt en
een groen broekje, tijdens de competitie is
verplicht ook tijdens toernooien. Dit geldt ook
voor het dragen van eventuele
sponsorkleding.
Officieel clubtenue is te koop via het bestuur
of de trainers voor €20,-.
Het schoeisel mag geen donkere zolen
hebben om strepen in de speelzalen (bij ons
en andere zalen) te voorkomen.
Tafeltennisbatjes
Een goed batje (inclusief hoesje) is te koop
bij de trainers voor €20,- Dit batje is qua
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materiaal vele malen beter dan wat een
gemiddelde sportzaak te bieden heeft. Indien
gewenst kan de trainer u wijzen op speciaalzaken
waar goed materiaal te koop is.

eerste schoolweek voor de basisscholen uit
Nieuw-Vennep.

Vervoer competitie spelende jeugd
Voor jeugdleden is de competitie op zaterdagen.
Tijdens de competitie wordt er zowel thuis in
Nieuw-Vennep als uit gespeeld. Het vervoer van de
teams met name voor de uitwedstrijden wordt door
de ouders/verzorger van de jeugdleden onderling
verdeeld. Onze jeugdbegeleiders helpen bij het
maken van rij schema. Het vervoer is te allen tijde
een verantwoordelijkheid van de leden (of hun
ouders/verzorgers bij jeugdleden).
Bardiensten
Onze vereniging beschikt over een kantine met
bar. Voor de senioren geldt dat er een barrooster
gemaakt wordt met de verplichting een paar keer
per jaar een bardienst te verzorgen. Dit rooster
wordt via e-mail bekend gemaakt en tevens in het
clubblad geplaatst. Het niet nakomen van een
bardienst resulteert in het inhalen hiervan en een
extra beurt in het eerstvolgende schema.
Ten behoeve van de bardienst zijn er uitgebreide
instructies hoe om te gaan met betalingen en het
opmaken van de kas. Ook t.a.v. het schoonmaken
en aanvullen van de koelkasten. U dient zich
hiervan op de hoogte te stellen.
Mocht u beschikken over een verklaring Sociale
Hygiëne zou u dan zo vriendelijk willen zijn en dit
aan de secretaris te melden. Bardiensten zijn op
maandag, dinsdag of vrijdagavond of op de
zaterdagnamiddag. Vele handen maken licht werk.
Boetes
Boetes opgelegd door de NTTB of door de
vereniging (bijvoorbeeld niet opkomen tijdens
wedstrijden) zullen verhaald worden op het team
of persoon.
Clubbladen en nieuwsbrieven
Het streven is om rond januari en september een
clubblad uit te geven. Precies vóór de start van een
nieuwe competitie. Verder is het streven om rond
maart en november een digitale nieuwsbrief rond
te e-mailen. Hiervoor dient u uw e-mail aan de
secretaris bekend te maken. De nieuwsbrief wordt
enkel digitaal verspreid. Uw inbreng voor stukjes is
meer dan welkom.
Zomerkamp jeugd
Voor onze jeugd wordt jaarlijks een zomerkamp
gehouden. Dit is meestal het laatste weekend van
de zomervakantie of het eerste weekend na de
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