
  

 

Ledenadministratie T.C. ‘t Oghe 

         p/a Stuyvezandeweg 53 

         1759 GB Callantsoog 

         E-mail: ledenadministratie@oghe.nl 
 

 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP 
 

Ondergetekende meldt zich aan als:  

Senior- / Jeugd- /  Introductielid / Donateur. 
 

Achternaam:   …………………………………………………… 

Voornamen:   …………………………………………………… 

Adres:    …………………………………………………… 

Postcode/Woonplaats: …………………………………………………… 

Geboortedatum:  …………………………………………………… 

Telefoon/Mobiel:    …………………………………………………… 

Emailadres   …………………………………………………… 
 

U hebt reeds gespeeld of speelt nog bij: (vereniging) ………………………….. 

KNLTB-lidnummer: ……………………………………………………………. 

Speelsterkte:   Enkel: ………………… Dubbel: …………... 
 

Wat wilt u voor vrijwilligerswerk doen voor de vereniging:………………………………… 

Wilt u berichten ontvangen via onze WhatsApp Oghenieuwtjes:       ja  /  nee 
 

U verplicht zich overeenkomstig de Statuten, Huishoudelijk- en Baanreglement te handelen. 
 

Datum:    Handtekening: 
 

(voor minderjarigen handtekening ouder/voogd) 

 

 

 

Contributiebedragen: 
 

Seniorleden     € 130,--    Pasfoto (normaal formaat) 

Studerende seniorleden:*   €   90,-- 

Introductieabonnement:**   €   80,-- 

Donateurschap     €   25,-- 
 

Jeuglid tot 12 jaar 

Alles-in-1 BRONS     €   30, -- 

Alles-in-1 ZILVER     € 140,-- 

Alles-in-1 GOUD     € 250,-- 

 

Jeuglid 12 tot 18 jaar 

Alles-in-1 BRONS     €   40, -- 

Alles-in-1 ZILVER     € 150,-- 

Alles-in-1 GOUD     € 260.-- 
 

Deelname competitie jeugdlid BRONS  €   15,-- 

*Voor studerende seniorleden (in bezit van OV kaart) geldt een korting op de contributie 

van EUR 40,--. 

**Geldt alleen voor personen, die voorafgaande 5 jaar geen KNLTB-lid zijn geweest. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Telefoon Kantine: 0224-581433 

 

E-mail: info@oghe.nl 

 

Website: www.oghe.nl 

 

Rabobank IBAN: NL18 RABO 0357 4159 22 

                    BIC: RABONL2U  

 

 

 

Belangrijkste artikelen uit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement: 

 

1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de verenigingsreglementen en  

aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur. 

 

2. Voor seniorleden vanaf 18 jaar geldt een verplichte kantinedienst van ongeveer 

14 uren per seizoen. 

 

3. Ieder lid van de vereniging dient zijn/haar contributie te voldoen voor 15 april 

van het jaar. Gespreide betaling is mogelijk na overleg met de penningmeester. 

 

4. Ieder lid is verplicht zich te houden aan de regels van het baanreglement. 

 

5. De Algemene Ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden. 

 

6. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan het 

secretariaat voor 1 december van het lopende jaar voor het volgende jaar. 


