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Tafeltennisvereniging De Pin Pongers kent de volgende vormen van lidmaatschap: 

A. Volwaardig lidmaatschap
B. Strippenkaartlidmaatschap
C. Erelidmaatschap 
D. Donateur 

A. Volwaardig lidmaatschap 

Een volwaardig lid is gerechtigd om deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging, met 

inbegrip van de NTTB-competitie. 

Als volwaardig lid betaalt u een halfjaarlijkse clubcontributie, vastgesteld door de Algemene 

Ledenvergadering (ALV), en een bedrag ‘basislidmaatschap NTTB’, vastgesteld door de NTTB. 

Wanneer bovendien deelgenomen wordt aan de door de NTTB georganiseerde competities vergt dat 

een extra bedrag, de competitietoeslag. 

B. Strippenkaartlidmaatschap 

Bij dit lidmaatschap bent u geen volwaardig lid. U kunt alleen deelnemen aan de trainingen en aan 

door de vereniging georganiseerde toernooien. 

De NTTB-competitie, de clubkampioenschappen en sommige door het bestuur te bepalen 

jubileumactiviteiten vallen buiten het bestek van dit lidmaatschap. 

Betreft het strippenkaartlidmaatschap een jeugdig lid (leeftijd t/m 17 jaar) dan is in sommige gevallen 

deelname aan de jeugdclubkampioenschappen wel mogelijk, zulks ter beoordeling van het bestuur 

(afhankelijk van de verhouding tussen volwaardige jeugdleden en jeugdstrippenkaartleden). 

C. Erelidmaatschap 

Op grond van het bepaalde in de ‘Regeling Lief & Leed’ kan het bestuur op basis van daarvoor 

gestelde criteria in een ALV leden tot erelid benoemen. 

D. Donateur 

Indien men zich betrokken of begaan voelt met de vereniging, maar geen lid wil worden kan men TTV 

de Pin Pongers ook steunen als donateur. Het bedrag dat u doneert mag u uiteraard zelf bepalen. Er 

is alleen een minimum bedrag van gesteld van €20,00 in verband met administratieve zaken en het 

feit dat u als donateur de volgende rechten heeft: 

 deelnemen aan de activiteiten van de vereniging m.u.v. competitie;

 stemrecht tijdens de ALV;

 recht om gekozen te kunnen worden in het bestuur.

Kennismaken 

Het is mogelijk om vrijblijvend kennis te maken met de sport en met de vereniging door gratis deel te 

nemen aan één training. 

Daarna wordt een keuze voorgelegd tussen strippenkaart- en volwaardig lidmaatschap. 

De keuze wordt bevestigd door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. 
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NORMEN EN WAARDEN 

Bij TTV De Pin Pongers zijn alle leden in beginsel gelijk. Verschillen ten aanzien van ras, geloof, 

geslacht, leeftijd en dergelijke spelen geen rol. Onderling respect binnen de vereniging en in de 

ontmoeting met leden van andere verenigingen is de basis voor een goede sfeer. Ieder lid mag 

anderen op deze uitgangspunten attenderen. 

CONTRIBUTIES 

Afhankelijk van de soort lidmaatschap is een bijdrage verschuldigd aan de vereniging, die ingeval van 

volwaardig lidmaatschap een gedeelte van de contributie afdraagt aan het afdelings- en aan het 

landelijke bestuur. 

De penningmeester stuurt na ontvangst van het inschrijfformulier een factuur toe. Deze dient binnen 

30 dagen na dagtekening te zijn voldaan op IBAN rekeningnummer NL 03 RABO 0126.394.105 ten 

name van TTV De Pin Pongers. De actuele tarieven vind u op de website van de vereniging. De 

eenmalige inschrijfkosten bedragen €12,50. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn stuurt de penningmeester maximaal twee keer een 

betalingsherinnering, waarvoor het verschuldigde bedrag per keer met € 2,50 wordt verhoogd. Indien 

de contributie na deze procedure niet of niet volledig is voldaan, volgt royement door het bestuur. De 

verenigingssecretariaten van de NTTB afdeling Zuidwest worden van dit royement op de hoogte 

gesteld. 

Lidmaatschap is niet mogelijk gedurende de tijd dat betalingsverplichtingen bij een andere vereniging 

bestaan. 

Wetenswaardig 

 TTV De Pin Pongers is aangesloten bij de afdeling Zuidwest van de NTTB

(Nederlandse Tafeltennis Bond). Reglementen van de NTTB zijn derhalve van toepassing op

verenigingsactiviteiten die onder de vlag van de NTTB worden georganiseerd.

 De speelaccommodatie (dorpshuis De Spil, Plantagebaan 223 Wouwse Plantage,

t 0165 379 293) wordt door TTV De Pin Pongers gehuurd van Stichting De Spil Wouwse

Plantage. Op vrijdagen wordt de trainingsopstelling in de zaal gereed gezet door eigen

vrijwilligers. Na afloop van de training wordt door alle aanwezigen de trainingsopstelling

omgebouwd naar een wedstrijdopstelling voor de dag erna. Wanneer er geen

competitieprogramma is op zaterdag wordt de zaal teruggebracht naar de situatie van voor de

training. Tijdens competitieweken is er voor senioren de mogelijkheid om op

donderdagavonden “X-tra” te trainen.

 Het opbergen van de (veelal kostbare) materialen dient te gebeuren in de daarvoor bestemde

ruimtes, kasten en boxen.

 Het is niet toegestaan om tijdens trainingen en wedstrijden alcoholhoudende dranken te

nuttigen in de speelzaal. De kantine ontvangt u daarvoor graag.

 In het gebouw is een douche aanwezig.

 Alle gebruikte ruimtes dienen netjes te worden achtergelaten.

 De vereniging draait op sommige dagen bardiensten met eigen vrijwilligers.
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