ONTSLAGFORMULIER

SEIZOEN 2017-2018
IN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS EN TE VERZENDEN VOLGENS GELDENDE REGLEMENTEN
VOORNAAM: ………………………………..………
ACHTERNAAM:…………………………………………………………………………..
AANSLUITINGSNUMMER: ………………………… KLASSEMENT 2017-2018: …………………………
GEBOORTEDATUM: ………/…………/…………………..
ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………..
POSTCODE: ………………..
GEMEENTE: …………………………………………
TEL: …………………………………………………..
Telefoonnummer mag vermeld worden op de ontslaglijst (online te bekijken op VTTL-website): JA / NEE

NEEMT ONTSLAG AAN CLUB EN VTTL
(volgens de decretale voorwaarden van 24 juli 1996 betreffende het decreet van de niet-professionele
sportbeoefenaar):
Clubnaam: ……………………………………………………………………………
Clubnummer: ………………………………………………………………………
Federatie: Vlaamse Tafeltennisliga VZW
Informatie om vrijgavebewijs:
Om te transfereren
0 naar een club binnen de VTTL
0 naar Aile Francophone
0 naar het buitenland
0 naar een individueel statuut
Datum: …………………………..

Handtekening lid: ………………………………….

Voor minderjarigen:
Naam en voornaam gezinshoofd / voogd: …………………………………………….
Handtekening gezinshoofd / voogd: …………………………………………………….

Ingevolge de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden uw gegevens
opgenomen in onze verwerking voor de interne ledenadministratie. U hebt recht tot inzage, afschrift en
verbetering. Bestandhouder VTTL vzw Brogniezstraat 41 bus 3 - 1070 Brussel
Het ontslagformulier in tweevoud opmaken. Een formulier is bestemd voor de club die je verlaat, een ander is
bestemd voor de federatie. Het formulier bestemd voor de club, dient aangetekend opgezonden te worden
tussen 1 mei en 31 mei (24 uur) van het lopende seizoen (de poststempel van de aangetekende brief geldt als
bewijs van verzending) aan de dienstdoende secretaris van uw club.
Het formulier bestemd voor de federatie, dient aangetekend opgezonden te worden tussen 1 mei en 31 mei (24
uur) van het lopende seizoen (de poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending) aan de
Vlaamse Tafeltennisliga, Transfercommissie, Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel. Bijvoegen bij dit formulier een
kopie van het bewijs van het aangetekend schrijven aan de club.

Voor alle informatie betreffende transferreglementen, contacteer vrijblijvend het bureel
van de VTTL (02/527.53.72)

