
 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap tafeltennisvereniging "L.U.T.O." 
versie: januari 2022 Speelzaal:   Jan Aartestraat 18, 5017 ED   Tilburg, tel: (013) 542 76 04 

 
Hierbij verklaart: 

Roepnaam:    .......................................  Voorletters:   ................................................... 

Achternaam:   ...................................................................................................................... 

Adres:   ...................................................................................................................... 

Postcode:   .......................................  Woonplaats:   ................................................... 

Telefoon:   .......................................  Geb. datum:   ....................................   M/ V 

Mobielnr.:   .......................................  E-mail adres:   ................................................... 

a*. zich met ingang van de maand    ..........................................  op te geven voor het lidmaatschap van de 

tafeltennisvereniging "Leer Uw Tegenstander Overwinnen", verder aangeduid met LUTO. 

 

b. te weten dat alle leden, naast contributie van LUTO, per kwartaal € 5,00 betalen zijnde de 

basiscontributie van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Dit is inclusief toeslag sportverzekering. 

 

c. te weten dat opzegging van het lidmaatschap slechts kan geschieden per kwartaal (1-1, 1-4,1-7, 1-10) met 

een opzegtermijn van vier weken, via een e-mail bericht aan ledenadministratie@ttvluto.nl . 

 

d*.  te weten dat bij LUTO de contributie ieder halfjaar vooraf verschuldigd is en dat de huidige contributie 

afhankelijk is van het soort lidmaatschap en dat bedraagt voor: 

  senioren wedstrijdleden vanaf 18 jaar: € 12,00 per maand. 

  senioren recreatieleden vanaf 18 jaar: € 9,50 per maand. 

   senioren OldStarsleden: € 12,00 per maand. 

  jeugdleden onder de 18 jaar: € 9,50 per maand. 

  jeugdleden onder de 12 jaar: € 7,00 per maand. 

 

e*. te weten dat voor het spelen van competitie bijkomende contributie verschuldigd is en dat bedraagt voor: 

  senioren NTTB wedstrijdleden vanaf 18 jaar: € 27,50 per half jaar. 

  senioren TTL wedstrijdleden vanaf 18 jaar: € 5,00 per half jaar. 

  jeugd NTTB wedstrijdleden: € 18,00 per half jaar. 

 

f*. te kunnen kiezen voor het LUTO-shirt met 25% korting bij het inleveren van dit formulier: 

  ja, ik betaal slechts € 15, in plaats van normaal € 20. Inning via de eerste LUTO-nota. 

 

g. te weten dat hij/zij  nadrukkelijke toestemming geeft aan LUTO om het opgegeven e-mailadres te 

gebruiken voor alle communicatie (oproepen, bijeenroepen, mededelingen, kennisgevingen, versturen 

nota’s) de vereniging betreffend. 

 

h. te weten dat LUTO een ‘reiskostenregeling competitie en toernooien’ en een ‘reiskostenvergoeding 

begeleiders/chauffeurs’ hanteert.. 

 

i. te weten dat statuten en huishoudelijk reglement van ttv LUTO bij het secretariaat opvraagbaar zijn.. 

 

j. kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van ttv LUTO.. 

 

k. te weten dat als hij/zij de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt medeondertekening door ouders of 

wettelijke vertegenwoordiger verplicht is. 

 

Handtekening: Datum:   ...................................   

   ............................................  

 

Handtekening ouder/wettelijk vertegenwoordiger: 

   ................................................  

Inleveren bij een trainer, bestuurslid of mailen naar ledenadministratie@ttvluto.nl . 

Bedankt voor je aanmelding, veel plezier met het tafeltennissen en voor nadere informatie met 

betrekking tot de gang van zaken binnen LUTO verwijzen wij naar onze website 

www.ttvluto.nl. 

 

*  invullen en/of aankruisen wat van toepassing is. 
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