Welkom bij TTV De Batswingers
Speellocatie
Sporthal Achter de Tuintjes, Kapittelstraat 15, 5126 HA Gilze (0161-455000)

Lidmaatschapsvormen
TTV De Batswingers kent diverse lidmaatschapsvormen. Voor je besluit om lid te worden kun je 4 weken
gratis komen tafeltennissen. Na deze 4 weken besluit je of je lid wordt. Hiervoor wordt geen inschrijfgeld
gevraagd.
Basislidmaatschap senioren: € 135 voor het hele seizoen.
Als je na 1 december lid wordt betaal je € 90, na 1 maart € 45.
Competitietoeslag: € 59 per seizoen
Basislidmaatschap jeugdleden: € 100 voor het hele seizoen.
Als je na 1 december lid wordt € 65, na 1 maart € 35.
Competitietoeslag: € 40 per seizoen
Opzeggen kan na het einde van het seizoen of per 1 december of 1 maart. Uitzondering hierop vormen de
competitiespelers. Die kunnen alleen aan het einde van het seizoen opzeggen.
De deelnemersbijdragen worden geïnd via automatische incasso.

Afmelden en Adres wijzigen
Beëindiging lidmaatschap schriftelijk of per e-mail vóór 1 juni, 1 november of 1 februari bij de
ledenadministratie. Na deze datum wordt de volledige contributie voor de komend periode in rekening
gebracht. Competitiespelers kunnen hun lidmaatschap enkel aan het einde van het seizoen beëindigen.
Hiervoor dienen ze voor 1 juni hiervan melding te maken bij de ledenadministratie.
Adreswijzigingen graag direct doorgeven aan de ledenadministratie.

Training en Competitie
Voor de jeugd (t/m 17 jaar) zijn er per week twee gerichte trainingen op leeftijd en eigen niveau. De
senioren (vanaf 18 jaar) kunnen twee keer per week vrijspelen.
De competitie bestaat uit een najaars- en voorjaarscompetitie van elk 10 wedstrijden. Thuiswedstrijden
spelen we op donderdag (senioren) of zaterdag (jeugd). Uitwedstrijden zijn meestal op vrijdag (senioren),
en de jeugd speelt altijd op zaterdag. Om je in te schrijven voor de competitie meld je je aan bij de TC (in
april). De TC bepaalt, in overleg, de teamindeling. De jeugdteams worden begeleid door een jeugdcoach.
Competitiespelers zijn verplicht om in een clubshirt de competitiewedstrijden te spelen.

Maandag
Donderdag

Jeugd
19:00-20:00 (training)
19:00-20:00 (training)

Zaterdag

10:00-12:00 (competitie, 9:45 aanwezig)

Senioren
20:00-21:30 (vrijspelen)
19:30-21:30 (vrijspelen)
20:00-23:30 (competitie, 19:45 aanwezig)
-

Toernooien
In de maandelijkse Sorry nieuwsbrieven worden diverse toernooien bekend gemaakt. Voor een aantal
toernooien gaat de aanmelding via de contactpersoon toernooien. Het inschrijfgeld hiervoor wordt aan het
einde van het seizoen verrekend. Speciaal aanbevolen zijn:
▪ Beginnerstoernooien (voor 1e jaars jeugd)
▪ The Back Hands toernooi (begin jan)
▪ Table Stars Duo Competitie (voor 1e jaars jeugd) ▪ Die Meede toernooi (eind jan)
▪ Batswingers teamtoernooi (half dec)
▪ Clubkampioenschappen (apr)

Clubshirt en Materiaal
Elk lid kan een clubshirt bestellen (€ 25). Ook bats en rubbers kunnen via de vereniging met korting besteld
worden bij Sport Europe. Vraag advies aan de trainers.
Voor beginnende jeugdleden bieden we een compleet wedstrijdbat aan voor ongeveer € 45.

Contactpersonen
Bestuur
db@batswingers.nl
John de Vet (voorzitter@batswingers.nl)
Ad van Beijsterveldt (secretaris@batswingers.nl)
William van Trier (penningmeester@batswingers.nl)
Secretariaat
secretaris@batswingers.nl
Ad van Beijsterveldt
Pastoor van Limbergenplein 8
5126 HS Gilze
Tel. 06 44724183
Ledenadministratie
ledenadministratie@batswingers.nl
William van Trier
Van Wassenbergstraat 10
5126 HE Gilze
Tel. 06 16446552

Meer informatie
Website www.batswingers.nl
Facebook https://www.facebook.com/Batswingers

Inschrijfformulier TTV De Batswingers
Vul dit inschrijfformulier volledig in en onderteken het.
Stuur het formulier daarna naar de ledenadministratie:
W. van Trier, Van Wassenbergstraat 10, 5126 HE Gilze (06-16446552)
of email een ingevulde en ondertekende PDF naar ledenadministratie@batswingers.nl
Naam
Straat
Postcode

Huisnummer
Woonplaats

Telefoonnummer
Email adres
Geboortedatum
s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is
Toestemming voor het gebruik
[ JA ] [ NEE ]
van beeldmateriaal voor
promotie-doeleinden van de
vereniging
Via wie of welk kanaal heeft u De benoem hier een persoon, evenement, krant, online medium, etc.
Batswingers leren kennen?
Ondertekening
Plaats

Datum

IBAN Rekeningnummer (VOLLEDIG INVULLEN):
Hierbij geef ik toestemming om: <AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING OP JE IS>
o Jaarlijks tot schriftelijke opzegging bij de penningmeester om het contributiebedrag op 1
september te incasseren en op 1 juni de eindafrekening.
o Jaarlijks tot schriftelijke opzegging bij de penningmeester om het contributiebedrag in 3
termijnen (1 september, 1 december en 1 maart) te incasseren en op 1 juni de eindafrekening.
o Ik kies niet voor automatische incasso en zal zelf zorgdragen voor betalingen van contributie en
eindafrekening.
Handtekening bankrekeninghouder:

Belangrijk: TTV De Batswingers gebruikt bovenstaande persoonlijke gegevens voor (1) lidmaatschap, (2)
aanmelding bij de bond (NTTB) en (3) inschrijving voor competitie en toernooien. Het precieze doel en
gebruik is na te lezen in onze privacyverklaring op http://batswingers.nl/informatie/privacy/

