
INSCHRIJFFORMULIER TTV HEEMSKERK 
 
ACHTERNAAM + VOORLETTERS ________________________   _______ 

ROEPNAAM ________________________ 

STRAATNAAM + HUISNUMMER ________________________   _______ 

POSTCODE + WOONPLAATS _______ _______________________ 

TELEFOONNUMMER ____ - ___________ 

MOBIEL NUMMER __ - ___________ 

E-MAILADRES ______________________________ 

GEBOORTEDATUM ____ - ____ - _____ 

GESLACHT M/V ___ 

INGANGSDATUM LIDMAATSCHAP ____ - ____ - _____ 

 

Hierbij geef ik mij tot wederopzegging op als lid van de tafeltennisvereniging Heemskerk en verklaar mij 
akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement1. 
 

Ik ken de tafeltennisvereniging via: 

 advertentie 

 kabelkrant 

 familie 

 kennis 

 overig      _____________________________________________ 

 

 

Ik wens wel/niet2 deel te nemen aan de competitie. 
De aanmelding is alleen geldig met de handtekening van één van de ouders/ verzorgers. 

 

 

DATUM  ______________ HANDTEKENING  ______________ 

                                                           
1 Ter inzage bij het secretariaat 
2 Streep door wat niet van toepassing is 



Aanvullende vragenlijst Naam ___________________ 

Het is alweer een jaar of 16 geleden dat TTV Heemskerk een jeugdafdeling had. Tijden veranderen en zo 
zal de jeugd ook andere verwachtingen hebben. Om hier achter te komen willen we graag een paar 
vragen stellen waarvan de antwoorden ons in staat stellen een jeugdafdeling te hebben die bij de jou 
past. 
 

1. Waarom wordt je lid? 

 tafeltennis een leuke sport 

 mijn vriend(in) gaat ook tafeltennissen 

 mijn ouders hebben mij opgegeven 

 ___________________________________________________________________ 
 

2. Is tafeltennis je eerste sportkeuze of doe je het naast een andere sport? 

 eerste sportkeuze 

 naast andere sport 
 

3. Welke ander sport(en) beoefen je en op welke dag(en)? 

a. ____________________________ op  __________________________________ 

b. ____________________________ op  __________________________________ 

c. ____________________________ op  __________________________________ 

d. ____________________________ op  __________________________________ 
 

4. Wat vind je leuk aan een vereniging? 

 toernooien 

 jeugdkamp 

 clubblad 

 competitie 

 training 

 ___________________________________________________________________ 
 

5. Wat verwacht je voor de toekomst? 

 ik wil goed worden en wedstrijden spelen 

 ik wil gewoon een beetje tafeltennissen zolang ik het leuk vind 

 ik ga volgend jaar weer op een andere sport 

 ik weet het niet 
 

Heb je nog wat op te merken? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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