Judovereniging Jigoro Kano Ruinen
Secretariaat: Dijkhuizen 101, 7961 AJ Ruinerwold
Bankrekening: NL37 RBRB 0917 6090 85
www.jigorokano.nl

AANMELDINGSFORMULIER JIGORO KANO / JBN
Naam:

………………………………………. voorna(a)m(en): ………………………………..………………………….

Geboortedatum:

……… ………………………… ……. Geboorteplaats: ………………………………….. Jongen: O Meisje: O

Adres:

…………………………………….…………………………...

PC + Woonplaats:

………………… ……………….…………………………...

Tel.nr:

052. - ……………………

Email:

………………………………………………………………….………....

en/of 06 - ……….……………….

Rekeningnummer (IBAN): …………………………………………………………………………..…
Ten name van:

…………………………………………………………………………..…

Al lid van de JBN

ja / nee

Behaalde KYU graad:

…………… (alleen indien van toepassing)

Aanmeldingsdatum:

…… - …………… - 20..…

Komt trainen:

O - 1 x per week

Indien ja: bondsnummer: ……………

O - 2 x per week

Aanmelden als lid van Jigoro Kano betekent automatisch aanmelden als lid van de JBN.
Contributie:
Jigoro Kano:
1 x trainen p/week 2 x trainen p/week -

€ 7,50 per maand
€ 11,25 per maand

Deze contributie wordt per half jaar geïnd.

JBN:
- t/m 7 jaar
- 7 t/m 11 jaar
- 12 t/m 16 jaar
- 17 jaar en ouder - Via jeugdfonds Sport en Cultuur

-

€ 15,95 per jaar
€ 29,95 per jaar
€ 37,60 per jaar
€ 52,90 per jaar
€ 25,00 per jaar

Deze contributie wordt jaarlijks door de JBN geïnd.
 Aangemeld tussen 1 januari en 1 mei
 Aangemeld na 1 mei

; dan is contributie van de vereniging over het eerste half jaar verschuldigd.
; dan is contributie van de vereniging over het tweede half jaar verschuldigd.

Judopak + band
Elk nieuw lid kan na aanmelding een nieuw judopak met witte band ontvangen. De kosten hiervan zijn € 30,- (pak) en € 5,- (band).
Het judopak + de band worden op de training uitgereikt.
Hier aangeven wat gewenst is:
Ik heb wel / niet een judopak nodig.
Ik heb wel / niet een judoband nodig.
Eerste betaling
Elk nieuw lid ontvangt na de aanmelding een nota met daarop de eenmalige kosten van aanmelding (€ 10,-), bij aanschaf ook de kosten
van het judopak + eventuele band en het verschuldigde contributiebedrag.
Toestemming gebruik fotomateriaal en persoonlijke gegevens (aankruisen indien akkoord)

o
o

Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring van Jigoro Kano (te downloaden vanaf de website www.jigorokano.nl )

o

Ik geef toestemming foto’s/filmopnamen van mij / mijn kind(eren) te gebruiken voor verenigingsdoeleinden, plaatsing op de website
en/of in de media.

Ik geef toestemming om de gegevens van mij / mijn kind(eren) voor verenigingsdoeleinden te gebruiken, door te geven aan de JBN,
sportverenigingen en gemeenten in overeenstemming met het bepaalde in de privacyregeling (te downloaden op de website).

De toestemming voor bovengenoemde zaken eindigt met het opzeggen van het lidmaatschap en kan ook op elk moment door u worden
ingetrokken door het sturen van een mail naar email privacy@jigorokano.nl (adres staat ook op de website)
Opzeggen lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap van Jigoro Kano kan per 1 juli en 1 januari met een opzegtermijn van 1 maand. Bij tussentijdse opzegging is men de contributie voor het hele lopende half jaar verschuldigd. Opzeggen kan alleen schriftelijk door het afmeldformulier op
de website volledig ingevuld en ondertekend in te leveren op de training.
De duur van het lidmaatschap van de JBN is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, telkens met 12 maanden stilzwijgend verlengd. Het
lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid met een opzegtermijn van 6 weken voor het einde van het lidmaatschapsjaar.
Doorlopende machtiging contributiebetaling
Met ondertekening van dit formulier geeft ik wel / niet toestemming aan Judovereniging Jigoro Kano, om 2 x per jaar, ter betaling van de
contributie voor de vereniging, een incasso-opdracht te sturen naar mijn bank om de contributie van mijn rekening af te schrijven.
Datum: …. ……………… 20..

Handtekening (lid of bij minderjarige de ouder/wettelijk vertegenwoordiger): …………………………..

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. Deze machtiging vervalt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap.
Bij geen automatisch incasso, worden per keer € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren op één van de eerste trainingen

