Judo Club Nieuwstadt
Inschrijfformulier nieuwe leden 2019
Algemene gegevens (aub invullen met blokletters)
De volgende persoon meldt zich aan als lid van Judoclub Nieuwstadt:
Naam
:
Voornamen

:

Roepnaam

:

Geboortedatum & -plaats

:

Adres

:

Postcode & woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Emailadres

:

Meldt zich aan voor

:

Tuimel Judo, JUDO en/of JIU-JITSU (doorstrepen wat NIET van toepassing is)

Contributiebetaling 2018 (per maand):
Leeftijd
4 t/m 5 jaar
6 t/m 12 jaar
13 t/m 16 jaar
vanaf 17 jaar

Eerste lid uit een gezin
1 les per week
2 lessen per week
€ 9,00
n.v.t.
€ 11,00
€ 15,50
€ 11,50
€ 16,50
€ 13,00
€ 18,50

Tweede en volgende leden uit hetzelfde gezin
1 les per week
2 lessen per week
€ 8,00
n.v.t.
€ 10,00
€ 14,50
€ 10,50
€ 15,50
€ 12,00
€ 17,50

De contributie wordt het gehele jaar doorbetaald, dus ook tijdens vakanties etc.
Bij vooruitbetaling voor een half jaar kan er een korting van 5% op de contributie in rekening worden gebracht.
Bij vooruitbetaling voor een heel jaar kan er een korting van 10% in rekening worden gebracht.
Opmerkingen:
 Meer informatie over Judo Club Nieuwstadt is te vinden op onze website: www.judoclubnieuwstadt.nl .
 Nieuwe leden voor Judo en Jiu-Jitsu moeten binnen een half jaar na de start van het lidmaatschap bij JCN
ook lid worden van de Judo Bond Nederland (JBN). Meer informatie is te vinden op de website van de
JBN. Hier is ook een aanmeldingsformulier te downloaden. Nieuwe leden voor Tuimel Judo hoeven geen
lid te worden van de JBN (dat mag natuurlijk wel).
 Bij het aanmelden als lid geef je persoonsgegevens door. Voor het verwerken van de persoonsgegevens
houdt de JCN zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Privacyverklaring en
het Privacybeleid kun je vinden op onze website.
Bovengenoemde machtigt JUDOCLUB NIEUWSTADT om MAANDELIJKS / HALF JAARLIJKS / JAARLIJKS
(doorstrepen wat niet van toepassing is) € .............. via incasso af te schrijven van bankrekeningnummer
.(IBAN/BIC)................................................... op naam van .......................................... te.................................... en wil
indien gekozen is voor vooruitbetaling voor een half of heel jaar wel / geen gebruik maken van de kortingsregeling.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap, en de hiervoor verschuldigde contributie, loopt vanaf ingangsdatum lidmaatschap tot datum van
schriftelijke afmelding bij het secretariaat. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 en dient contant betaald te worden bij
het inleveren van dit inschrijfformulier.
Handtekening: .................................................................. (bij minderjarigen: handtekening van ouder/verzorger)
Ingangsdatum lidmaatschap: .......................................... (in te vullen door trainer of secretaris)

Namens het bestuur: Welkom bij Judoclub Nieuwstadt!
Voorzitter
Ed Hoofwijk
Secretariaat / Penningmeester:
ing. E.Th.A. Bouchez
Aan de Linde 20
6118 AN Nieuwstadt
046 – 485 30 25

Secretaris / penningmeester
Emile Bouchez
Rabobank : IBAN nr.: NL71 RABO 0136 8046 67 BIC: RABONL2U
Verenigingsnummer JBN : D2SQ12G (voorheen:7077)
Kamer van Koophandel nr.: 4018616
E-mail: emile.bouchez@hetnet.nl
www.judoclubnieuwstadt.nl

