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Beste sportvriend(in),
Leuk dat je lid wilt worden van Judo Club Liempde, wij hopen dat je met veel plezier deze sport zult
gaan beoefenen. Dat kan van recreatief tot wedstrijdsport naar topsport. Wij zullen ons best doen
om je de technische en mentale vaardigheden van deze fascinerende judosport bij te brengen.
De judolessen worden verzorgd op woensdagavond en donderdagavond in de gymzaal van
basisschool “De Oversteek”. Op beide dagen trainen de beginners van 18.30u tot 19.15u. De
gevorderden trainen vanaf 19.15u tot 20.00u en de leden vanaf 12 jaar trainen van 20.00u tot
21.00u.
Beste ouders/verzorgers,
Als u bijgevoegd inschrijfformulier invult en inlevert ontvangt u zo spoedig mogelijk een brief met
alle voor u benodigde informatie. Verder ontvangt u het embleem van onze Judoclub. Dit embleem
wordt gedragen op de linkermouw of linkerborst van het judopak.
Wij incasseren de contributie via een automatische incasso. Met het inschrijfformulier machtigt u ons
om twee maal per jaar de contributie van uw rekening af te schrijven. Tevens machtigt u ons om
eenmalig het inschrijfgeld van € 8,- af te innen. De contributie bedraagt voor:
Jeugdleden t/m 17 jaar € 9,- per maand, € 54,- per half jaar.
Senioren vanaf 18 jaar € 11,- per maand, € 66,- per half jaar.
Voor dit bedrag mag uw kind dus vrijblijvend twee maal per week komen trainen. Indien uw kind
tussen de genoemde datums lid wordt, zal de contributie naar verhouding in mindering worden
gebracht en zal deze bij de eerstvolgende incasso geïnd worden. Wanneer dit is zal in de
informatiebrief vermeld staan.
Als uw kind lid van onze vereniging is geworden dient hij/zij ook lid te worden van Judo Bond
Nederland. Wij melden uw kind hierbij aan, hiervoor hoeft u niets te doen. Als lid van Judo Bond
Nederland krijg je een Judopaspoort. Hiermee mag je op examen om een hogere graad in de
judosport te behalen. Twee keer per jaar wordt hiervoor een judo-examen gehouden. Tevens
ontvangt hij/zij enkele keren per jaar het bondsmagazine ‘Judovisie’.
Tijdens de schoolvakanties van de basisschool zijn er geen trainingen.
Ouders en belangstellenden zijn altijd van harte welkom om de training bij te wonen.
Voor dit moment hopen we dat je veel plezier beleeft aan de trainingen en dat je enthousiast wordt
van deze mooie judosport.
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Inschrijfformulier Judo Club Liempde
Persoonlijke gegevens nieuw lid
Voor- en achternaam:

M/V

Voorletters:

Geboortedatum:

Adres:
Postcode:

Woonplaats :

Telefoon:
E-mail adres:
Medische bijzonderheden:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Judo Club Liempde om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
betaling van contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Judo Club Liempde. Als u het niet eens bent met deze afschrijving
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Doorlopende machtiging
Naam incassant :
Adres incassant :
Postcode incassant :
Land incassant :
Kenmerk machtinging :

S€PA
Judo Club Liempde
Krollerbocht 7
5298 WB
Woonplaats incassant :
Nederland
Incassant ID :
Contributie “JBN lidnummer”

Naam rekeninghouder :
Adres :
Postcode :

Woonplaats :

Rekeningnummer [IBAN] :

Plaats en datum :

Handtekening :
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Liempde
NL83ZZZ402173390000

