
                         Aanmelding als Lid bij Scylla                

Training:

Scylla biedt haar leden de mogelijkheid tot begeleide training en vrij spelen. Bij trainingen wordt 

rekening gehouden met leeftijd en spelniveau.

Competitie:
De competitie wordt georganiseerd door de Nederlandse tafeltennis Bond (NTTB). De af te dragen 
kosten aan de NTTB worden in de contributie verrekend. Indeling in teams wordt gedaan door de 
technische staf van Scylla.

Contributie (2020-2021):
Leeftijd Niet competitie 

spelend
Wel competitie 
spelend

Jeugd
(tot 18 jaar)

€155 €265

Senioren
vanaf 18 jaar

€205 €265

Tafeltennis 
Overdag

€155 nvt

Contributie inning en opzeggingsvoorwaarden:
Het seizoen loopt van juli t/m juni.  Wanneer u lid wordt in de loop van een seizoen betaalt u een evenredig deel 
van de jaarcontributie. Het Tafeltennis Overdag tarief is alleen geldig voor deelnemers aan Tafeltennis Overdag die 
geen competitiespelen en maximaal 1 keer per week spelen. 
Lidmaatschap geldt voor één jaar. Wanneer niet voor 1 juni wordt opgezegd, loopt het lidmaatschap automatisch 
het volgende jaar door.
De contributie wordt geïnd via automatisch incasso, in 4 termijnen: augustus, september, oktober, november. Het 
aantal termijnen wordt minder bij aanmelding later dan 31 juli voorafgaande aan het seizoen. Bij aanmeldingen 
later dan oktober wordt het bedrag in één keer geïncasseerd.

Vrijwilligersbijdrage
Elk lid (of ouder van een jeugdlid) wordt geacht 2 keer per seizoenshelft een bardienst te draaien. Er kan 
ook gekozen worden om in plaats daarvan een bedrag van 75 euro per jaar te betalen.

Privacy policy
Scylla heeft een privacy policy geformuleerd. Die is te vinden op de website van de club: 
https://scyllaleiden.nl/index.php/privacy-policy/

Aanmelden als lid:
 Aanmelding kan door de gegevens op de volgende pagina in te vullen en in de Scylla lidmaatschaps-

ideeënbus te stoppen, of te scannen en te mailen naar Hans van Marwijk, fam.van.marwijk@ziggo.nl

 Het formulier kan ook gedownload worden op www.lttvscylla.nl 

https://scyllaleiden.nl/index.php/privacy-policy/
http://www.lttvscylla.nl/
mailto:fam.van.marwijk@ziggo.nl


Aanmeldingsgegevens:

Naam (voor- en achternaam): …………………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode + Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………     Tel.: ……………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ………………………………………………     Geslacht: man/vrouw

Wil wel/niet competitie spelen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Type lid (kruis aan):  Jeugd  Senior  Tafeltennis Overdag

Wil (kruis aan)     2 keer per half jaar een bardienst draaien

  i.p.v. bardiensten een vrijwilligersbijdrage van 75,00 per jaar betalen

Ingang lidmaatschap: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Sepa incassoformulier:

naam : Leidse Tafeltennisvereniging Scylla (L.T.T.V. Scylla)

adres : Voorschoterweg 6F

postcode/woonplaats : 2324 NE  LEIDEN

incassant ID : NL57ZZZ404460200000

kenmerk machtiging : ………………………………………………………………………………. (in te vullen door de bank)

reden betaling : “Contributie Scylla”

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan L.T.T.V. Scylla om doorlopend incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om 

doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scylla. Als u het

niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 

afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode + Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………

IBAN : N L _ _   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ 

Plaats en datum : ……………………………………… handtekening:


