Lidmaatschap Tafeltennisvereniging Hellevoets Effect
Lid wordt men van de ttv Hellevoets Effect door schriftelijke aanmelding bij de ledenadministratie
van de vereniging. Ledenadministratrice van de vereniging is: Carola Kweekel (j.kweekel5@chello.nl).
Potentiële leden kunnen eerst kennis maken met de vereniging voordat overgegaan wordt tot het
lidmaatschap. Indien men lid wordt, worden administratiekosten in rekening gebracht: € 7,50 (voor
seniorleden vanaf 18 jaar).
Alle leden zijn verplicht contributie te betalen: € 150,00 per jaar of € 37,50 per kwartaal (voor
seniorleden).
Leden van ttv Hellevoets Effect zijn tevens verplicht basislid van de Nederlandse Tafeltennisbond
(NTTB) en de afdeling West.
Het IBAN-nummer van de vereniging is NL23 INGB 0003 7255 70 t.n.v. Penningmeester TTV
Hellevoets Effect Hellevoetsluis.
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministrateur /secretaris,
met een opzegtermijn van één maand.
Een beginnend lid zal allereerst worden ingeschreven als NIET – competitiespelend lid. Wanneer een
lid wel deel wil nemen aan de competitie, zal hij/zij dat zelf aan moeten geven. Voor leden is het ten
alle tijde mogelijk om deel te nemen aan de competitie. Het is echter wel raadzaam een redelijk
spelpeil te hebben. Mocht u twijfelen, neem dan contact op met een van de andere leden.
Er is een voor- en een najaarscompetitie. Elke competitie bestaat in principe uit 5 thuis- en 5
uitwedstrijden. Er wordt gespeeld met teams van drie personen (reguliere competitie) of met teams
van 2 personen (duo competitie). Vaak is het gebruikelijk dat er meer spelers in een team
ingeschreven staan om ook mensen met onregelmatige werktijden mee te kunnen laten spelen. In
een team kan er dan gerouleerd worden en is er eventueel een reservespeler achter de hand. De
aanvoerder bepaalt in overleg met de medespelers het speelrooster. Zo ook, wie er voor het vervoer
zorgt.
Het deelnemen aan de competitie heeft een aantal consequenties:
 een competitiebijdrage.
 aanschaf kleding.
Een competitiespelend lid:




moet uitkomen in de clubkleuren van onze vereniging: rood shirt, zwarte broek (of rok). Het
rode shirt kan tegen een gereduceerde prijs aangeschaft worden bij de wedstrijdsecretaris.
De broek dient elders gekocht te worden.
is verplicht om competitiewedstrijden en externe toernooien in het verenigingsshirt te
spelen. Niet spelen in de juiste kleding kan bestraft worden met een boete (zie huishoudelijk
reglement).

Wanneer wordt de competitie gespeeld? De competitiewedstrijden voor de senioren vinden in het
voorjaar en het najaar van maandag t/m vrijdag plaats. De thuiswedstrijden zijn op maandagavond.
Aanvang van de wedstrijden: 19.30 uur voor de reguliere competitie. 20.00 uur voor de
duocompetitie. Einde: 23.00 uur. De uitwedstrijden beginnen meestal tussen 19.30 uur en 20.15 uur.
Een competitiewedstrijd (reguliere competitie) duurt ongeveer drie en een half uur. Een
competitiewedstrijd voor de duocompetitie duurt ongeveer twee uur.

