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PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Voornaam   Adres  

Achternaam   Postcode  

Voorletters   Woonplaats  

Geslacht ¨ Man ¨ Vrouw  Telefoonnummer  

Geboortedatum   E-mailadres  

 
* In de bijgevoegde toestemmingsverklaring kunt u aangeven voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Ondergetekende verklaart de voorwaarden vanaf 1 juli 2021 te hebben gelezen en verklaart zich hiermee akkoord. Hierbij geeft 

ondergetekende toestemming aan TTV Het Markiezaat voor een, gedurende het lidmaatschap, doorlopende machtiging voor 
de incasso van het eenmalige inschrijfgeld, contributie, inschrijfkosten voor regionale toernooien en reiskosten voor 

jeugdcompetitie. Voor minderjarigen geldt dat een ouder/verzorger ook voor akkoord dient te tekenen. 
Voor de machtiging graag het machtigingsformulier (pagina 2) volledig invullen. 

 
 

 
Handtekening   Handtekening 

ouder/verzorger 
 

Datum   Datum  

Plaats   Plaats  

 

HOE BENT U IN CONTACT GEKOMEN MET TTV HET MARKIEZAAT 
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INCASSANTGEGEVENS 

Naam Het Markiezaat  Woonplaats Oud Gastel 

Adres Meireweikes 16  Land Nederland 

Postcode 4751 JS  Incassant ID NL55ZZZ402812210000 

 

KENMERK MACHTEGING 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Het Markiezaat om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 

naar uw bank en een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens verschuldigde betalingen en uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Het Markiezaat. 

 
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. 
 

 

Voornaam  

Achternaam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Land  

Rekeningnummer IBAN  

Bank Identificatie (BIC)  

Betaling per ¨ Maand ¨ Kwartaal ¨ Half jaar 

Plaats en datum  

Handtekening   



 

VOORWAARDEN VANAF JULI 2021 
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INFORMATIE 

Inschrijfgeld Voor nieuwe leden geldt een eenmalig inschrijfbedrag van € 10,00 

  

Contributie vanaf Senioren € 150,00 

1 juli 2021 Jeugd € 125,00 

 Competitiekosten € 17,50 (jeugd) en € 27,00 (senioren) per competitie 

 Gezinsreductie € 2,25 per half jaar voor het 2e, 3e, etc. Lid 

  

Aanmaningen Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, ontvangt men maximaal twee aanmaningen. 
Hiervan bedragen de kosten € 2,25 per keer. Mocht na twee aanmaningen de betaling niet 

ontvangen zijn, dan is het bestuur gerechtigd het lid uit te sluiten van het spelen in onze zaal. 
  

Opzeggingen Opzegging van een lidmaatschap kan 2 keer per jaar plaats vinden met ingang van 1 januari of juli. 

Dit moet minimaal 1 maand voor deze datum (dus vóór 1 december of 1 juni) per email of brief bij de 
penningmeester kenbaar worden gemaakt. 

Bij opzegging na deze datum zal een half jaar contributie geïncasseerd worden. Restitutie van 
contributiegelden is niet mogelijk. 

  

Incasso De incasso vindt altijd op de 27e van de maand plaats. 

  

Dit inschrijfformulier dient volledig ingevuld opgestuurd te worden naar onze penningmeester 

 TTV Het Markiezaat 

 t.a.v. Hanny Rosenboom-Eijkemans 

 p/a Meireweikes 16 

 4751 JS Oud Gastel 

 E-mail: penningmeester@ttvhetmarkiezaat.nl 

  

Speeladres Staakberg 4c 

 4613 BL Bergen op Zoom 

 0164 – 657 360 
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TOESTEMMINGSVERKLARING 1/2 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en 

aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, 
Social Media (zoals Facebook) of (groeps)apps plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens 

hiervoor te gebruiken.  
TTV Het Markiezaat zal zorgvuldig om gaan met aangereikte persoonsgegevens en geen gegevens verwerken of laten 

verwerken die niet relevant zijn voor het doel wat wordt beoogd. 
 

Met dit formulier geef ik ____________________________________________________________ (verder: 
ondergetekende) TTV HET MARKIEZAAT (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken. 

 
¨ Ik geef de vereniging toestemming voor alle hieronder genoemde gegevensverwerkingen 

 Of 

¨ Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen. 
Mijn toestemming geldt dus alleen voor de hiervoor aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. 
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 ¨ Publiceren van persoonsgegevens bijvoorbeeld wedstrijduitslagen, prestaties, foto’s en/of filmpjes van mij op 

internet, Social Media (zoals Facebook), apps, of krant; 

 ¨ Publiceren van persoonsgegevens bijvoorbeeld wedstrijduitslagen, prestaties, foto’s en/of filmpjes van mij op de 

website, kantine of zaal; 

 ¨ Mijn naam, telefoonnummer, bondsnummer en e-mailadres met andere leden te delen voor 
competitiedoeleinden.; 

 ¨ Het door leiden van gegevens aan de NTTB / NAS voor verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om mijn 

lidmaatschap te kunnen uitoefenen; 

 ¨ Mijn naam delen t.b.v. andere activiteiten zoals de training, (deelnemen aan) activiteiten van de diverse 

commissies en hiervoor vanuit de club voor worden benaderd; 

 ¨ Mijn verjaardag te delen; 

 ¨ Het ontvangen van een nieuwsbrief vanuit de club; 

 ¨ Het ontvangen van het clubblad vanuit de club; 

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

bijzondere gebeurtenis; 

 ¨ Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij kunnen 
benaderen; 

 ¨ Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke 
dienstverleners. 

Z.O.Z. 

 
Paraaf: 
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TOESTEMMINGSVERKLARING 2/2 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Dit kan via secretaris@ttvhetmarkiezaat.nl. 

 

Naam  

Geboortedatum  

Datum  

Handtekening  

 

 
 

Het intrekken van toestemming heeft betrekking op de eigen persoonsgegevens. 
Het intrekken van toestemming geeft geen vrijwaring voor het verwerken van persoonsgegevens van andere leden. Ook niet na 

beëindiging van het lidmaatschap. 
 

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  

 


