
 

Contributie-overzicht  

Kosten basislidmaatschap 
(12 maanden) 

 

 

NTTB bijdragen (onder voorbehoud) 
 

 
Gezinskorting  
Het eerstvolgende gezinslid krijgt € 5,00 

korting. Elk volgend gezinslid krijgt € 12,00 

korting. Voorwaarde: alle gezinsleden 

dienen op één adres te wonen. 

Gezinsleden die na 1 januari lid worden 

ontvangen de helft van het kortingsbedrag). 

Tafeltennisuitrusting 

1. Het tafeltennisbat  

Geadviseerd wordt om bij aanschaf van 

een nieuw bat eerst te overleggen met de 

trainer.  

 

2. Schoeisel  

Voor tafeltennis zijn schone indoor 

sportschoenen met niet-strepende zolen 

verplicht. Buitenschoenen zijn niet 

toegestaan in de speelzaal. 

 
 

 

3. Kleding  

Het clubtenue van HTC bestaat uit een 

rood shirt en een zwarte korte broek. Het 

HTC-clubshirt is verplicht tijdens de 

competitiewedstrijden en te verkrijgen in de 

speelzaal. 

 

Tijdens trainingen wordt er gespeeld in een 

normaal shirt en korte broek. 

 Jeugd Senioren 

Lidmaatschap 
NTTB 

€ 20,00  
p.j.  

 € 20,00 
p.j. 

Competitiekosten 
€ 36,00 

p.j. 
€ 55,00 

p.j. 

• 6 en 7-jarigen € 126,00 

• 8 en 9-jarigen € 134,00 

• 10 en 11-jarigen € 142,00 

• 12 en 13-jarigen € 150,00 

• 14 en 15-jarigen € 158,00 

• 16 en 17-jarigen € 166,00 

• Senioren (v.a. 18 jaar) € 174,00 

• Recreatief Tafeltennis 
Overdag (v.a. 18 jaar) 

€ 95,00 

• 10-strippenkaart  (voor 
RTO / vrijspelen) 

€ 35,00 

Het laatste HTC nieuws vind 

je op onze website!! 

www.htc-hoofddorp.nl 

2022/2023 



Mogen we ons even voorstellen? 

De Hoofddorpse Tafeltennis Club is dé tafeltennisvereniging van 

Hoofddorp en omgeving, waar jong en oud met veel plezier hun 

favoriete sport beoefenen. HTC is lid van de Nederlandse Tafeltennis 

Bond (NTTB) en kan sinds eind 2009 beschikken over een centraal in 

Hoofddorp gelegen eigen accommodatie, het HTC Tafeltenniscentrum!!  

 

Volop mogelijkheden  

Bij HTC kunt u alle kanten op. Hieronder staan in het kort de diverse 

mogelijkheden beschreven. In het weekschema hiernaast staat een 

compleet overzicht van de dagen en aanvangstijden. 

• Trainingen 

Bent u 16 jaar of ouder dan kunt u deelnemen aan één van de 

seniorentrainingen, met o.a. de gezellig drukke recreatietraining op 

maandagavond. Ben je jonger dan 16 jaar dan kun je in de 

jeugdtrainingen op woensdag en vrijdag de basistechnieken aanleren.  

• Vrijspelen 

Vrijspelen is ook mogelijk; vanaf 16 jaar zijn hiervoor zijn de zondag en 

de maandag- en woensdagavond beschikbaar. Of speelt u liever 

overdag?  Iedere donderdagochtend is onze speelzaal geopend voor 

Recreatief Tafeltennis Overdag (RTO), met een speciale lage 

contributie. Jeugdleden kunnen naast hun training ook op vrijdagavond 

en op zondag vrijspelen. 

• Competitie / toernooien / activiteiten 

De HTC-teams spelen competitie in de NTTB-afdeling Holland Noord 

tegen andere teams uit Haarlem, Amsterdam en omstreken.  Op hoger 

regionaal en landelijk niveau zijn de wedstrijden het bekijken waard! 

Gedurende het hele tafeltennisseizoen worden Interne en externe 

toernooien en andere activiteiten georganiseerd.

Hoe sterk is HTC? 

Voor de één een belangrijke, voor de ander een 

onbelangrijke vraag. We zijn er weliswaar trots op 

dat onze sterkste teams de afdelingscompetitie zijn 

ontgroeid en het aardig doen in de landelijke 

competities, maar zijn niet minder blij met de leden 

die zich binnen onze vereniging als recreant met 

de tafeltennissport bezig houden. Daarom is 

iedereen eigenlijk welkom bij HTC! Jong en oud, 

beginners en gevorderden, mannen en vrouwen, 

jongens en meisjes..... Tafeltennis kan immers 

door iedereen tot op hoge leeftijd worden 

beoefend!!  

 

Vier weken gratis kennis maken!! 

Enthousiast geworden over HTC? Stap dan 

gewoon eens binnen in het HTC Tafeltennis

centrum. Daar vertellen onze enthousiaste 

trainers en begeleiders u alles over 

tafeltennissen bij HTC. Vervolgens kunt u vier 

weken lang geheel vrijblijvend gratis kennis 

maken met onze vereniging. Daarna beslist 

u of u lid wordt of niet. De inschrijfbon vindt 

u los bij deze folder. 

 

Adres 

HTC Tafeltenniscentrum, Lutulistraat 142 (vlak naast de 

bussluis bij het winkelcentrum Pax) 
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Vier weken gratis kennis maken!!  

Enthousiast geworden over HTC? Stap dan 

gewoon eens binnen in het HTC Tafeltennis-

centrum. Daar vertellen onze enthousiaste 

trainers en begeleiders u alles over 

tafeltennissen bij HTC. Vervolgens kunt u vier 
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HTC Tafeltenniscentrum, Lutulistraat 142 (vlak naast de 

bussluis bij het winkelcentrum Pax)  

Het laatste HTC nieuws vind 

je op onze website!! 

www.htc-hoofddorp.nl 


